Igazi karácsony
(folytatás a címoldalról)
A négy családból kettőt rövid
del a felmérés előtt kilakoltat
tak  nem tudták fizetni a
közüzemi díjakat  szinte min
den család többgyerekes, egye
dülálló édesanyával, jórészt
munka nélkül. A másik két csa
lád tavaszig haladékot kapott,
de nemhogy a felhalmozott
adósságot, hanem a rendszeres díjakat sem képesek fizetni.
Ekkor jött az ötlet, hogy próbáljunk meg segítséget kérni
olyan emberektől, akik átérzik, megértik a fenti gondokat,
és legalább karácsonykor ne szenvedjenek ezek a családok,
gyerekek hiányt az ennivalóban. Egy körlevelet tettem köz
zé a neten, leirva a kérésünket, és ekkor csoda történt. Mert
bátran nevezhetem csodának, amikor a mai anyagias vilá

gunkban megmozdultak az emberek. Ruhanemű, játékok,
cipők, csizmák, élelmiszer érkezett, s ebben talán a legna
gyobb a legtöbb Önöktől, Pusztamérgesről.
Sólya Zoltánné azonnal magáévá tette az ügyet, és megke
reste az Őszikék nyugdíjas Klubot, megkeresett vállalkozó
kat, pusztamérgesi lakosokat, diákokat, s ennek
eredménye
"Egy kísérőlevelet kaptunk az adomá
képp ennek a
nyok mellé, azt lefénymásolva átadtam
család
a családoknak. A kísérőlevélen kézírás négy
nak
lett
igazi
sal a következő nevek szerepeltek, s
karácsonya.
A
úgy érezzük, feltétlen meg kell őket
négyfelé
osz
említeni az újság hasábjain"
tott adományo
Makra Ferencné, Szanyi Lászlóné,
kat, egyenként
Varga Szilveszterné, Csuka Sándorné,
Csala Istvánné, Kardos Balázsné, Kül 15  20 kg élel
miszert, amely
kei Tamásné, Makráné Körtvélyesi
ben a teljesség
Tünde vállalkozó, Varga Jánosné, Bá
igénye nélkül,
lint Zsuzsa, Sólya Renáta, Sólya Zol
liszt,
cukor,
tánné
tészta, konzer
vek, lekvár, kenyér, margarin, dió, méz, mosópor volt 24
én délután vittük ki a családokhoz, akkor, amikor már min
den reményük elszállt, hogy az ünnepekben rendes étel
legyen az asztalon és ünnep lehessen az ünnep.
Nem lehet meghatottság nélkül leirni a könnyeket, a gyere
kek örömét, s azt az érzést, amikor az üres kongó hűtőszek
rénybe bepakoltuk az ennivalót, amikor a kicsik két kézzel
kaptak a narancs, a mandarin után.
Tisztelt szerkesztő úr!
Kérjük, hogy a helyi lapban feltétlen essék szó a
pusztamérgesi emberek nagyszerű tettéről, essék szó
az önzetlenségükről, az emberségükről. S ha lehet,
essék szó arról, hogy Györkey László, a Stúdió veze
tője, a négy család apraja és nagyja, hálás szívvel
köszöni nem egyszer, de százszor az adományokat, a
segítséget. Köszönjük!
Remélem, a neveket jól olvastam, de elküldöm mel
lékletként a fent említett kísérőlevelet.
Tisztelettel:
Györkey László stúdióvezető/manager
Talent Tehetségkutató Énekstúdió, Szeged

Hatalmas
veszekedés
után a feleség kifakad:
 Bárcsak az ördöghöz
mentem volna feleségül!
Mire megszólal a férj:
 Az lehetetlen, drágám,
rokonok közt tilos a há
zasság!

Pusztamérges, Móra tér 2
tel.: (62) 286851 Dr. Fodor Viola
Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286688 Csala István (30) 3818087
Szeged, Pulcz u. 23.
tel.: (62) 426970 Fehér Tibor (20) 3195841
alfacenter.nyomda@invitel.hu
Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány
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KIADJA: Polgármesteri Hivatal
SZERKESZTI: eMagyarország Pont
NYOMJA: AlfaCenter Nyomdai,
Kiadói és Szolgáltató Kft.

vicc vicc

példány

Kedves Olvasóink!
Több cikk és vélemény lát
napvilágot, mint amennyi
nek közlését a lap terje
delme lehetővé tesz.
Látogasson el a
www.pusztamerges.hu
oldalra is!
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Jólesik ez is

Nem csak kapni  adni is
öröm. Ezt azok tudják a leg
jobban, akik csak nagyon
ritkán kapnak. Az alábbi se
gítségkérés meghallgatásra talált Pusztamér
gesen; így egy kicsit boldogabb lehetett a
karácsony a szegedi székhelyű Talent Ének
stúdió növendékeinek családjában is, akiknek
jóformán csak a hangját ismerjük  a tavalyi
Kakaspörköltfőző versenyen hallhattuk őket.
A stúdió vezetője, Györkey László levélben
köszönte meg az önzetlen segítséget a puszta
mérgesi adományozóknak. Igazi karácsony c.
írásunkban a levelet teljes terjedelmében kö
zöljük; a címoldalon kezdett írásunk folytatá
sa a 4. oldalon található. (a szerk.)

V. Karácsony
Kupa

December 27én immár az ötödik ku
pánkat tudhattuk mögöttünk. A kará
csonyi bejgli és a nagy pulyka után
már jól esett kissé megmozgatni a
nagy pihenés alatt elpilledt végtago
kat.
A tavaly jól bevált módszert követve,
talán jobban odafigyelve, idén is meg
szerveztük az általános iskolák közötti
versenyt. A fél kilences reggeli kezdés
re, Pusztamérges kettő, Üllés és Ru
zsa 11 csapattal nevezett be. Itt az
58. osztályig szerepelhettek a srácok.
Kétszer 15 perces mérkőzések voltak.
(megjegyzem, a délutáni felnőtt mérkő
zéseken csupán 2x7 perc volt a játék
idő)

'10. január

Igazi karácsony

megjelenik
havonta

Kedves Csala István, szerkesztő úr!
A szegedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió növendékei az elmúlt év
ben Sólya Zoltánné meghívására két alkalommal is vendégszerepel
tek Pusztamérgesen. A jó hangulatú koncertek a visszajelzések
szerint elnyerték a helyi közönség szimpátiáját, hiszen a második
koncertünkön már régi ismerősként, meleg szeretettek köszöntöttek
bennünket.
Karácsony közeledtével egy felmérést végeztem a Stúdió növendékei
között, s ez a felmérés kiterjedt a család anyagi helyzetére, a gyere
kek ellátására, és a karácsonyra való készülődés pénzügyi vonatkozá
saira. A felmérés igen szívszorító eredménnyel végződött mert a
Stúdió 19 növendékéből négyen szinte semmi eséyt nem kaptak az
élettől, hogy a 2009es karácsonyt nyugodt körülmények között, teri
tett asztal mellett, és feldíszített karácsonyfa alatt ünnepeljék.

Először a két hazai csapat feszült egy
másnak. Itt aztán volt adokkapok! Iga
zi presztízs csata volt, nem kímélték
sem magukat, sem az ellenfeleket a
gyerekek. A további mérkőzéseken
sem volt ez másként, bár néha a lecse
rélendő játékos alig bírt lejönni a pályá
ról, pár pillanat múlva már ment
volna vissza. Volt, aki az erejével, volt
aki a technikájával és volt aki mindket
tővel jeleskedett  mindenki szívből
küzdött. Öröm volt nézni, ahogy ezek
a gyerekek cseleztek, hajtottak, gólo
kat rúgtak és a gólok után egymásnak
örültek.
Végül az első helyen a kis Üllési csa
pat végzett. Hozzá kell tenni, ők vol
tak a legkisebbek, de ügyesek és
szervezettek voltak. Megérdemelték a
győzelmet.
A második az egyik hazai csapat, a
PMFC lett. Le a kalappal előttük, vé
gig hősiesen küzdöttek. A harmadik he
lyen a tavalyi első helyezett Ruzsa
csapata végzett, a negyedik a Botlábú
ak nevű másik mérgesi csapat lett. Leg
közelebb jobban fog sikerülni ebben
biztos vagyok. Az érmeket Vajda Atti
la, olimpiai bajnok kenustól vehették
át.
A délutáni felnőtt bajnokság 10 csapat
részvételével zajlott. Itt már időnként
hiába volt a nagy akarat, néhol a sör

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

ahol a mérgesi csapat második helye
zést ért el.
Reméljük, aki itt volt az jól érezte ma
gát, jól szórakozott, aki viszont nem
jött el, az sajnálhatja, hogy kihagyta
ezt a szép napot! Köszönjük mind
azok munkáját, segítségét, akik hozzá
járultak a nap zökkenőmentes
lebonyolításához. Idén decemberben
újból  ugyanitt!
Boldog Új évet mindenkinek!
Pusztamérgesi Futball és
Motoros Klub

Pusztamérgesi Hírlevél

1

Képviselőtestületi Szolgáltatási díjak
ülés decemberben 1. VÍZDÍJ  Pusztamérges község közigazgatási területén a vezetékes
Pusztamérges község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2009. december 16i
testületi ülésén elfogadásra került a képvi
selőtestület 2010. évi munkaterve, az átme
neti gazdálkodásról szóló rendelet, a
köztisztviselők teljesítményértékelésének
apját képező célok meghatározása. Módosí
tásra került a Támogató szolgálat társulási
megállapodása.
A képviselőtestület felülvizsgálta a közszol
gáltatási díjakat, az önkormányzati lakáso
kért fizetett lakbérek. Ennek következtében
a díjemelésre történt javaslat alapján csak
az évi inflációval növelt összeggel emelke
dett az ivóvízért, a folyékony hulladék el
szállításért,
a
kéményseprőipari
tevékenységért, a hulladékszállításért és a
lakásbérletért fizetendő térítési díjak.
A testület döntött arról, hogy az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és fejlesztésre igénybe ve
hető támogatásokra pályázatot nyújt be a
köztemető felújítására.
o
Dr. Papp Sándor polgármester tájékoztatta
a képviselő testületet, hogy a település a
Gyermekétkeztetési Alapítványtól pályáza
ton nyert EU Élelmiszersegély program II.
fordulójában 7 raklapnyi élelmiszert, vala
mint a Csongrád Megye Önkormányzatai
ért Alapítvány Kuratóriuma kedvezően
elbírálta és támogatásban részesítette a
2010. évi Négyeshatár találkozó megszer
vezésére benyújtott pályázatot is.
Dr. Fodor Viola
jegyző

Ne legyen
áldozat!

Annak érdekében, hogy ne váljanak
„trükkös lopások” áldozataivá, kérjük,
hogy fogadják meg a következő bűn
megelőzési tanácsokat!
A bűncselekmények elkövetését tuda
tos előkészítő tevékenység előzi
meg. Egyre kevesebb azon „spon
tán” elkövetők száma, akik a falva
kat járva, a házakba becsengetve
találják ki saját történetüket. Az el
követők azért, hogy embertársaikat
megkárosítva jussanak készpénz
hez, számtalan ötlethez folyamod
nak! Olyan trükköket alkalmaznak,
melyeket meghallva nem is sejte
nénk, hogy át akarnak bennünket
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ivóvíz díja az alábbiak szerint alakul:
a.) lakossági fogyasztó esetén:
alapdíj
fogyasztástól függetlenül
310 Ft/hó
fogyasztás
mért mennyiség után
190 Ft/m3
b.) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó
alapdíj
1 m3/nap vízkontingensenként
373 Ft/hó
fogyasztás
vízmérőn mért mennyiség után
228 Ft/m3
c.) ideiglenes fogyasztónak minősülő vízfelhasználók
fogyasztás
felhasznált vízmennyiség után
313 Ft/m3
2. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Ft/ürítés
80 literes edényzet
301
120 literes edényzet
415
240 literes edényzet
829
1100 literes edényzet
3.799
emblémás zsák
449 Ft/db
3. SZENNYVÍZ szállítás
szippantás
715 Ft/m3
kiszállási díj
2500 Ft/alkalom
4. KÉMÉNYSEPRŐIPARI szolgáltatás
A Képviselőtestület a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját az
alábbiak szerint állapítja meg:
Alapdíj  családi ház, közületek telephelyei:
658 Ft/év
Munkadíj: A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a
kémény 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, szak
véleményezések díjai:
Kiszállási díj esetenként:
2300 Ft
Új égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőr
zése, szakvélemény készítés:
5688 Ft/kémény
Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felso
rolt egyéb okokból szükséges kéményvizsgálat, szakvélemények készíté
se:
6558 Ft/kémény
A szolgáltatási díjakat 2010. január 1től kell alkalmazni.

vágni! A mai felgyorsult világban ki
fejezetten fontos, hogy mindig le
gyünk éberek és óvatosak!
A legtöbb bűnelkövető az emberek jó
hiszeműségét, jóindulatát, segítőkész
ségét, kedvességét használja ki, ezért
minden kérést kezeljenek egészséges
gyanakvással! A trükkös tolvajok min
dig többen vannak, mindenkinek meg
van a maga „szerepe” hiszen az
emberek figyelmét próbálják meg elte
relni! A következő példák megtörtént
esetek alapján készültek:
1. A „segítségre szoruló” személyek
általában rosszullétet színlelnek, szeret
nék használni a mosdót, gyermeküket
kívánják tisztába tenni, szomjasak
vagy vércukorszint leesésre utalva vi
zet kérnek, balesetre hivatkoznak, illet
ve segélyszervezet részére ruhát,
egyháznak és gyermekek gyógykezelé

Pusztamérgesi Hírlevél

sére adományt gyűjtenek, útbaigazí
tást kérnek. Ezen személyek minden
áron be akarnak jutni a lakásokba, há
zakba, majd az áldozat figyelmét elte
relve el kívánják tulajdonítani
értékeiket! Ezért ezek elkerülése vé
gett idegeneket soha ne engedjenek
be az udvarukba, házukba, főleg ak
kor ne, ha egyedül élnek! Aki rosszul
létre hivatkozik, hívjanak számára
mentőt (104) vagy irányítsák a legkö
zelebbi orvosi rendelőbe, egészség
ügyi intézménybe, de semmiképp ne
engedjék be otthonukba!
2. A „hivatalos személyek” általában
rendőrnek, vízóra leolvasónak, áram
szolgáltató alkalmazottjának, villany
óra leolvasónak, újság előfizetés
beszedőjének, postásnak, önkormány
zati dolgozónak, banki személynek ad
ják ki magukat, és így próbálnak meg
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nyegesen kevesebbet szállítanak,
öntenek le az udvarra. Sok esetben a
vevő csak később szembesül a csalás
Az utóbbi időben sajnálatos módon el sal, mert első ránézésre nem állapítha
szaporodóban vannak Csongrád me tó meg a megegyezett és az átadott
gye területén is a trükkös lopások, a mennyiség közötti eltérés. A hiteles
trükkös módon elkövetett csalások. A ség kedvéért a csalók telefonszámot, cí
téli időjárás még javában tart, így sze met, nevet adhatnak meg, azonban
retnénk felhívni a tűzifával kapcsolat ezek minden esetben hamisak. A ked
ban elkövetett jogsértésekre a vező áron eladni kínált termékek for
figyelmet.
galmazói általában az ország más
Az elmúlt időszakban a megye terüle
tén megszaporodtak azok a bűncselek
mények, amelyeknek sértettei olyan
személyek, akiknek a területet járó ide
genek kedvező árú tüzelni való fát kí
nálnak eladásra. Kérjük a lakosságot,
főként az idősebb embereket, illetve
családtagjaikat, hogy fenntartással fo
gadják az olyan személyeket, akik
akár hivatalos jelleggel, vagy valami
lyen más módon szeretnék segítségü vidékéről jönnek ide, így mire a sér
ket kérni, átlépni lakásuk, udvaruk, tett észreveszi a csalást, már messze
házuk küszöbét. Nem ritka, hogy a há járnak, adott esetben az országot is el
zalók úgy próbálnak a lakosság bizal hagyták. A vevőnek egyetlen lehetősé
mába férkőzni, hogy valamelyik ge marad, hogy feljelentést tegyen
hivatal (pl. önkormányzat) dolgozójá ismeretlen elkövetővel szemben a rend
nak adják ki magukat, mondván, hogy őrségen.
a hivatal biztosít kedvező feltételekkel Legutóbb január 17én érkezett ilyen
télire való fát a lakosságnak. Azonban jellegű bűncselekmény elkövetésével
ne felejtsük, minden esetben céljuk a kapcsolatban feljelentés a Szegedi
megtévesztés, a kiszemelt áldozat meg Rendőrkapitányságra. Egy bordányi la
károsítása! Módszerük is többnyire ti koshoz csöngetett be az ismeretlen el
pizálható:
igen
kedvező
áron követő kedvező árú tűzifa eladásával.
meghirdetett jelentősebb mennyiségű Meg is egyeztek az adásvételről, azon
árúval jelennek meg. Megegyezés ese ban a megállapodott 110 mázsa he
tén a kínált mennyiségnél azonban lé lyett pusztán 20 mázsát szállítottak le,

Vigyázzunk az erdőre!

2009. július 10től hatályos „az erdőről, az erdő védelmé
ről és az erdőgazdálkodásról” szóló 2009. évi XXXVII tör
vény. A jogszabály szigorúan óvja az erdőket a káros
tevékenységekkel szemben, a falopástól az illegális fakiter
melésig egyaránt.
Az erdők védelmét szolgálja a törvény 61.§ a, ami megtilt
ja az erdőben az élő fáról, cserjéről a gally vagy lomb levá
gását, vagy akár moha gyűjtését!
Továbbá tilos az erdő „látogatójának” motorfűrészt, 500 g
nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cmnél nagyobb hosszú
ságú kézifűrészt magánál tartani. Aki a fenti szabályok el
len vét, minimum 20.000. Ft büntetésre számíthat!
A törvény 70.§a, a fakitermelési munka végrehajtójának ír
ja elő, hogy annak elvégzésére jogosító okiratot köteles a
helyszínen magánál tartani. E tevékenységet előzetesen be
kell jelenteni az erdészeti hatóságnak!
A törvény 90.§a szerint a fa szállításához szállítójegyet
kell kiállítani, melyet köteles a szállító magánál tartani, és
azt a hatóság képviselőjének felszólítására bemutatni, vala
mint az egész kereskedelmi folyamat során nyilvántartani!
A szabályszegések elkövetői a 143/2009. Kormányrendelet
előírása szerint erdőgazdálkodási, illetve erdővédelmi bírsá
got kötelesek fizetni!

'09. január
'10.
október

mely cselekménnyel 150 ezer forint
kárt okoztak a vásárlónak.
A Csongrád Megyei Rendőrfőkapi
tányság Bűnmegelőzési Osztálya nyo
matékosan felhívja a lakosság
figyelmét, hogy az otthonokba becsön
gető idegeneket minden esetben kellő
elővigyázatossággal fogadják. Az in
gatlan határán belül csak olyanokat
engedjenek be, akiknek személyazo
nosságát ismerik, vagy minden kétsé
get kizáróan ellenőrizhető helyről,
szolgáltatótól jöttek. A kedvezőnek tű
nő ajánlatok az esetek jelentős száza
lékában megtévesztésen, károkozáson
alapulnak: rossz, nem megfelelő minő
ségű vagy mennyiségű, esetleg bűn
cselekményből származó terméket
kínálnak eladásra.
A vagyon elleni bűncselekmények má
sik részét pedig, úgy próbálják megva
lósítani, hogy a vásárlók bizalmába
férkőznek, segítőkészségére alapoz
nak. Ebben az esetben valamilyen hi
hetőnek tűnő legendával csöngetnek
be az otthonokba, pl. valamilyen kari
tatív szervezetnek gyűjtenek. Majd
miután „birtokon belül vannak” figye
lemeltereléssel, hamis pénz felváltatá
sával stb. okoznak jelentős kárt a
sértetteknek.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZ
TONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555111

Aki saját erdejéből bejelentés és engedély nélkül termel ki
fát bruttó m3enként akár 20.000. Ft büntetést is fizethet!
Más megítélés és jogszabályozás alá esnek a természetvé
delmi területeken elkövetett jogsértések!
Védett természeti területeken minden a hatóság engedélyé
hez vagy szakhatósági
hozzájárulásához kötött,
így például egy szál fa en
gedély nélküli kivágása is
eljárást von maga után!
Amennyiben a faluban
bármilyen gyanús körül
ményt (például gyanús
személyek fakitermelését)
észlelnek, azonnal hívják
a helyi körzeti megbízott
kollégát Bakos László r.
törzszászlóst /0620/2095324/ avagy a 107es ingyene
sen hívható rendőrségi segélykérő számot! Ha nem rendel
keznek
telefon
készülékkel,
kérjék
segítségül
szomszédjaik, jó ismerőseik támogatását!
Használják ki a közösség, szomszédok adta lehetőségeket
biztonságuk növelése érdekében!
Kérjük Önöket, hogy legyenek minden esetben nagyon
óvatosak, körültekintőek!
Mórahalmi Rendőrörs
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Van egy szék, ami kényelmes, puha, de
mégsem szeretünk beleülni. A fogorvos
széke. Pedig ő is azért van, hogy minél
kevesebb fájdalommal legyünk túl egy
kezelésen. Dr. Wagner Éva fogszakor
vos magasra tette a mércét  utóda sem
adja alább a színvonalat.
(a szerk.)
y

Bemutatkozik:
Dr. Dancsik Zoltán

Nem szeretjük ugyan a fájdalmat, de
gyerekek és felnőttek abban is hasonlí
tanak, hogy félnek, ha mégis fogorvos
hoz kell menniük.
Hogy miért választottam ezt a hiva
tást? Talán mert sosem volt kérdéses
számomra, hogy az emberek gyógyítá
sa, fájdalmaktól való megszabadítása
az egyik legszebb, de legnehezebb fel
adat is egyben. A napi munka során ter
mészetesen arra is törekszem, hogy
csökkentsem, vagy eloszlassam a félel
meket, és bízom benne, hogy ennek kö
szönhetően egyre többen látogatják
majd a fogorvost akkor is, ha éppen
nem fáj – hiszen a rendszeres ellenőr
zés is fontos „fájdalomcsillapító”.
Szegeden végeztem 1987ben, majd
rögtön Battonyára kerültem, ahol 9
évig voltam a község, majd később a
város fogorvosa. 1996 óta Szegeden
praktizálok a Tisza Volán fogorvosa
ként, és a Feketesas utcában magánren
delésen is megtalálhatnak a betegek.
Két szakvizsgával rendelkezem, mely
átfedi a fogorvoslás széles palettáját, a
szájbetegségektől kezdve a legbonyo
lultabb műgyökérbeültetésen keresztül
a legmodernebb lézergyógyászatig.
Közben a Debreceni Hittudományi
Egyetemen vallástanári diplomát is sze
reztem, mert meggyőződésem, hogy az
elme és a lélek karbantartása ugyan
olyan fontos, mint a test edzése.
Alapító tagja vagyok a Szeged Első
Lions Klubnak, mely egy jótékonysági
szervezet és a halmozottan hátrányos
és beteg gyerekek megsegítésére szer
veződött. Korábban a szervezet elnöke
is voltam. Arra mindig vigyázok, hogy
ennyi elfoglaltság mellett is mindig le
gyen időm a családomra. Hiszen 3 álta
lános iskolás gyermek büszke édesapja
is vagyok.
Igyekszem a legjobb tudásom szerint
szolgálni a rám bízott betegeket, és re
mélem teljes megelégedéssel és féle
lem nélkül távoznak a rendelőből.
Hiszen könnyebb a betegeket megsze
rezni, mint megtartani.
Dr. Dancsik Zoltán
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Megszűnik az AM
kiskönyv haszná
lata

2010. év április elsejével megszűnik
az alkalmi munkavállalói könyv, azo
kat 2010. július 31ig kell leadni; az
egyszerűsített munkavállalást elektro
nikus úton kell bejelenteni.
A rövid időtartamú háztartási, vala
mint mezőgazdasági idénymunkára
irányuló egyszerűsített foglalkoztatás
keretében alkalmazott munkavállaló
után a munkáltató a nettó bér alapulvé
telével 30 százalék közterhet fizet,
egyébként az általános szabályok
irányadók a közterhek mértékére.
A jövőben egyszerűsített adminisztrá
cióval lehet foglalkoztatni a valódi al
kalmi munka, a mezőgazdasági
idénymunka, a magánszemély háztar
tásában végzett munka, és idegenfor
galmi idénymunka esetében; a
munkavállalók az adott évben több
munkáltatónál is létesíthetnek időkor
lát nélkül, egyszerűsített foglalkoztatá
si keretbe tartozó munkaviszonyt.
A mezőgazdasági idénymunka kivéte

Pusztamérgesi Hírlevél

lével munkaszerződést kell kötni írás
ban
legkésőbb
a
munka
megkezdéséig.
Az 5 napon túl egybefüggően fennál
ló munkaviszony esetén egyszerűsí
tett munkaszerződést kell kötni a
munkavállalóval és a munkavégzés
megkezdése előtt elektronikusan be
kell jelenteni őt az APEHnél.
Amennyiben a foglalkoztatás egybe
függő ideje nem éri el az 5 napot, ele
gendő a szóbeli megállapodás és a
jelenléti ív vezetése. Ilyenkor nem
kell szerződést írni. A munkavállalót
azonban ebben az esetben is be kell
jelenteni elektromosan az APEHnél.
A munkáltató az elektronikus bejelen
tést választása szerint megteheti a vá
lasztása szerint központi elektronikus
szolgáltató rendszeren keresztül, mo
biltelefonon internetszolgáltatás nél
kül, és a magánszemély munkáltató
háztartásában végzett, illetve növény
termesztési idénymunka esetén telefo
non is.
A változtatás célja egyebek mellett az
volt, hogy az új rendszer tehermente
sítse a munkaügyi központokat és a
munkavállalókat is, mivel nem kell
kiváltani a munkavállalói könyvet.
forrás: www.esza.hu

35. szám
38.

bejutni az áldozatokhoz. Idős szemé
lyek esetén mindig kérik a nyugdíjas
szelvényt, hiszen legtöbben amellett tá
rolják megspórolt pénzüket!
Általában arra hivatkoznak, hogy
számlájukon túlfizetés mutatkozott,
szeretnék visszaadni a pénzüket,
esetleg hamis pénzt kaptak a hivatal
ban, vagy segélyt visznek Önöknek!
Azonban jó, ha tudják, hogy a köz
üzemi szolgáltatók túlfizetés esetén
soha sem viszik házhoz a túlfizetett
összeget, és sohasem jelzik ezt szemé
lyesen! Hivatalból, bankból pénz
ügyei intézése végett, soha sem
keresik fel otthonában! A pénzváltás
sal próbálkozót irányítsuk a legköze
lebbi üzletbe, boltba, soha ne
teljesítsük kérését!
Ha bármilyen hivatali alkalmazott jele
nik meg Önöknél, minden esetben
kérjék tőle a fényképes igazolvá
nyát vagy azon szervtől, melyre hivat
kozik, kérhet telefonos segítséget,
hogy valós személy(ek)ről van e szó.
Fontos információ, hogy a valós hiva
tali személyek soha nem akarnak az
ügyintézés végett bejutni a lakóépü
letükbe!
Ha a személy rendőrnek adja ki ma
gát, és gyanúsnak tűnő indokkal kere
si fel Önöket, nyugodtan tárcsázzák a
107es telefonszámot, és az ügyeletes
től kérdezzék meg, hogy valós üggyel
kapcsolatban kerestee fel a „kolléga”
Önöket!
3. A „házaló árusok, ügynökök” kü
lönféle csábítónak tűnő ajánlattal,
(például paplan, edény, zokni, ruha, ci
pő, műszaki cikk, tüzelőanyag árusítás
sal vagy színesfém, régiség, toll
felvásárlással, csatorna javítási munká
latok felajánlásával) keresik fel előre
kiszemelt, általában egyedül élő áldo
zataikat. Ezek a kínálatok vonzóan
hangzanak, de sajnos sokszor na
gyon gyenge minőséget kínálnak és
nem kapnak számlát, így később rek
lamációra sincs lehetőségük! Tőlük
vásárolni egyáltalán nem biztonsá
gos! Idegeneknek magukról, értéke
ikről, családjukról, szomszédjaikról
ne adjanak ki információkat!
Készpénzt rövid időre se adjanak
kölcsön idegennek, hivatkozzon bár
milyen indokra, például balesetre, sür
gős, életmentő műtétre, orvosi
beavatkozásra vagy beteg szállításra!
Lehetőleg ne tartsanak otthon na
gyobb mennyiségű készpénzt, ék
szert! Ha mégis ezt teszik, tartsák
azokat elzárva, biztonságos helyen!
Eltulajdonított készpénz esetén a biz

'09. január
'10.
október

Többet nyitva

tosító nem kártalanít!
A kapukat, bejárati ajtókat akkor is
zárják be minden alkalommal, ha ott
hon tartózkodnak! Az idegeneket a
zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón
keresztül kérdezzék meg becsengeté
sük céljáról, és csak állításuk valódi
ságának ellenőrzése után nyissanak
ajtót, kaput!
Ha a faluban bármilyen gyanús kö
rülményt (például gyanús személyek
fakitermelését) észlelnek, azonnal
hívják a helyi körzeti megbízott kollé
gát Bakos László r. törzszászlóst a
0620/2095324 számon vagy a 107
es ingyenesen hívható rendőrségi se
gélykérő számot! Ha nem rendelkez
nek telefon készülékkel, kérjék
segítségül szomszédaik, jó ismerőseik
támogatását!
Mórahalmi Rendőrőrs

Hétfői napokon eddig zárva volt az
eMagyarország Pont, mert egy sze
méllyel csak így voltt megoldható,
hogy szombaton is lehessen interne
tezni, fénymásolni, játszani.
Eredményes kistérségi pályázatnak kö
szönhetően 5 hónap időtartamra kibő
vülhetett a nyitva tartási idő: január
15től kezdődően hétfőn 816 óráig,
keddtől péntekig pedig a megszokott
820 óráig, szombaton 1014 óráig
látogatható a szolgáltatási hely.

Új, önálló weblappal is rendelkezik
már az ePont; az eMagyarország
Centrum koordinálásával létrehozott
microsite nemrég nyerte el végső for
máját. Itt találhatóak a hellyel és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos árak, hí
rek, információk. Az oldal a település
honlapjáról  pusztamerges.hu  és az
emagyarorszag.hu oldalról érhető el.
Csala István

Pusztamérgesi
Pusztamérgesi
Hírlevél Hírlevél

3

