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Megvédenia magyar földet
Amikor a Homokhátságra gondo-
lok, az jut eszembe: itt otthon ér-
zem magam. Születésemtől itt élek
és ezért a térségért dolgozom
hosszú évek óta a Parlamentben, a
megyei közgyűlésben és helyben,
Mórahalom polgármesterként. So-
kan fordultak hozzám ez idő alatt
kérdéseikkel, nehézségeikkel – és
jó érzéssel mondhatom, számtalan
esetben sikerült is megoldást talál-
nunk a problémáikra.
A 2010-es országgyűlési választá-
sok előtt az Önök támogatását is ké-
rem annak a munkának a folyta- tá-
sához, melynek eredményeit jól
láthatják saját környezetükben is: tér-
ségünk összefogásából épülnek, szé-
pülnek, fejlődnek településeink a
válság ellenére is.
A jelenleg előttünk ál-
ló feladatok közül a
Homokhátság szem-
pontjából legsürge-
tőbbnek a növekvő
munkanélküliség és a
mezőgazdaság nehéz-
ségeinek megoldását
tartom.
Elengedhetetlen, hogy
a térségben letelepedő
vállalkozások helyi
munkaerőt foglalkoztassanak.
Kedvezményekkel kell segíteni és
össze kell hangolni helyi, térségi és
megyei szinten is a települések el-
képzeléseit új munkahelyek létesíté-
se érdekében.
Elsődleges feladatomnak tekintem
a magyar föld megvédését – nem
szeretném végignézni, hogy a ho-
mokháti földek idegen kézbe kerülje-
nek.
Az egyéni gazdaságok megerősíté-
se mellett egyre lényegesebb szere-
pet kapnak a termelők érdekeit a na-

gyobb piacokon hatékonyabban
képviselni tudó szövetkezetek.
A Mórakert TÉSZ helyzetének ren-
dezése is elsőbbséget élvez a rám
váró feladatok között, hiszen a szö-
vetkezet évekkel ezelőtti sikeres tel-
jesítményének visszaállításával az
itt foglalkoztatott 700 család és
több ezer beszállító létbiztonságát
is garantálni tudjuk.
Fontos, hogy a tanyákon élők is
hozzájussanak ugyanahhoz a szoci-
ális ellátáshoz, kulturális és közös-
ségi lehetőségekhez, mint a falvak
lakói. Ehhez első lépésként megfe-
lelő úthálózatra van szükség. Büsz-
keséggel tölt el, hogy ebben a tér-
ségben dolgoztuk ki és így vált
országos modellé a tanyagondnoki
szolgálat rendszere. Létfontosságú
a kistelepülések iskoláinak és óvo-
dáinak megmaradása is.
Folytatnunk kell a Homokhátság el-
sivatagosodását megállító folyama-

tokat víztározók létesítésével, és a
települések csatornázásával.
Több rendőr szükséges a közbizton-
ság javításához, akik az utcákon és
külterületeken is rendszeresen és fo-
lyamatosan járőröznek.
Tisztelettel kérem bizalmukat, tá-
mogatásukat, hogy ezután is Önö-
ket képviselhessem az Ország- gyű-
lésben!

�ógrádi Zoltán
a Fidesz-KD�P képviselő-jelöltje

Csongrád megye 2. választókerület

A fogorvos
A fogorvosi területi ellátást 2010 janu-
ár 1 -től Dr. Dancsik Zoltán fogszakor-
vos látja el. A pusztamérgesi rendelő
telefonszáma: 286- 819
A fogorvos rendelési ideje:

Hétfő: 11.30-16.00
Kedd: 11 .30-1 3.30
Szerda: nincs rendelés
Csütörtök: 11.00-14.00
Péntek: 14.30-16.00

Sürgős esetben az öttömösi rendelő-
ben is (kedden: 14.00-16.00, pénte-
ken: 10.00-14.00) fogadja a betegeket.
Elérhetősége: +36-30/998-14-21

Tollas TiborHozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallósodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. -
Hozsanna Néked Jézusom!
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POLGÁRMESTERIBESZÁMOLÓ
A képviselőtes-
tület 2010. janu-
ár 27-én tartott
ülésén a követ-
kezőkről tájé-
koztattam a
képviselőket:
Temetési se-
gély kiutalása
2 fő részére tör-
tént meg, 2 x 12000 Ft összegben.
- - -
Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a falumegújítás-
ra és fejlesztésre igénybe vehető tá-
mogatások részletes feltételeiről
szóló 1 35/2008. (X. 1 8.) FVM ren-
delet módosításáról szóló 161 /2009.
(XI.1 9.) FVM rendelettel kiírt pá-
lyázati felhívásra pályázatot nyúj-
tottunk be a ravatalozó és környe-
zetének rendbetételére, a pályázat
elbírálása folyamatban van.
- - -
Az elmúlt évekhez hasonlóan a
Gyermekétkeztetési Alapítvány ál-
tal meghirdetett Mindenki ebédel
2010-es felhívására pályázatot nyúj-
tott be az önkormányzat. Az alapít-
vány támogatta a pályázatot, így 20
gyermek kap ebédet minden hétvé-
gén és az oktatási szünetekben.
- - -
A közösségi közlekedéssel kapcso-
latos eszközbeszerzésre kiírt közbe-
szerzési eljárás újabb kiírása 2010.
január 11 -én eredményesen zárult.
Az építési beruházást tavasszal kez-
di meg a kivitelező.
- - -
2009-ben az Önkormányzati Mi-
niszterhez harmadik alkalommal is
benyújtásra került az egyszeri támo-
gatás iránti kérelmünk, melynek ke-
retében 2.000.000 Ft támogatásban
részesültünk, a kapott összeget az
oktatási társulás finanszírozására
fordítottuk.
Az önkormányzat az oktatási intéz-
mény működtetésére létrehozott tár-
sulás gesztor önkormányzatának a
2010. évi előleg terhére 3.500 e Ft-
ot utalt át, így még 2009. évre
1 .500 e Ft tartozás áll fenn.
Pusztamérges, 2010. január 19.

Dr. Papp Sándor
polgármester

Képviselőtestületi ülésjanuárban
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 28-
ai testületi ülésén elfogadásra került az önkormányzat 2010. évi költségvetése
185.749 e Ft főösszeggel, mely tartalmaz 57.929 e Ft működési hitelt.
A képviselő-testület tagjai aggodalmukat fejezték ki a 2010. évi költségvetés-
sel kapcsolatban, nem látják, hogyan kerül finanszírozásra a költségvetési hi-
ány.
Elfogadásra került a település 2010. évi rendezvény terve, és közfoglalkoztatá-
si terve. A közfoglalkoztatás keretében a tervek szerint 32 fő részére biztosít az
önkormányzat munkát, a közfoglalkoztatás tervezett költsége: 1 2.575 e Ft lesz
melyből a központi költségvetés 11 .947 e Ft-ot támogat.
Öttömös község polgármestere Öttömös község Képviselő-testülete névében
kérte Pusztamérges község Képviselő-testületének nyilatkozatát körjegyzőség
alakítására vonatkozóan. A képviselő-testület, amíg azt jogszabály kötelezővé
nem teszi, nem kíván Öttömös községgel körjegyzőséget alakítani
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról,
hogy a községi közterületi játszótér felújítására, fej lesztésére és korszerűsítésé-
re a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökének Pályázati Felhívására a Település
Fejlesztési Alap 2009. évi támogatási pályázatára a 2009. évi pályázati alapok
pénzmaradványainak terhére TFA-JÁTSZÓTÉR/2009-II. kódszámú felhívásra
pályázatot nyújt be, a pályázatnak az önereje 20%, amelyet a 2010 évi költség-
vetés felhalmozási tartalékának a terhére biztosítanak.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Felszabadulás utcában üresen álló
két önkormányzati lakást piaci alapon bérbe adja a Pusztamérgesen letelepedni
tervező fiataloknak. A lakások 1 évre vehetőek bérbe, a részleteket a pályázati
kiírás tartalmazza.

Dr. Fodor Viola
jegyző

Mindenki ebédel 2010.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány elsődleges célja, hogy
hazánkban minden gyermeknek rendszeresen jusson
elegendő és egészséges táplálék. Hazai és nemzetközi intéz-
mények felmérései szerint jelenleg Magyarországon
120.000 gyermek alultáplált, java részük olyan sorban él,
hogy az egyetlen étkezési lehetősége az óvodai, iskolai nap-
közi. E gyermekek számára a legveszélyeztetettebb időszak
a hétvége és az iskolai szünetek tartama. A programban részt

vevők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy e gyermekek számára biztosítsák az
ennivaló-ellátást.

AKIK EBÉDEL�EK
A program első lépéseként a Gyermekétkeztetési Alapítvány azon településekre,
ahol a leginkább rászoruló gyermekek élnek, tartós élelmiszereket tartalmazó
csomagokat küld, melyek felhasználásával a családok meleg ételt tudnak
gyermekeiknek adni.

AKIK EZT LEHETŐVÉ TESZIK
A program csak akkor működhet jól, ha hosszú távon és egyenletesen megoldott
a finanszírozása. Egy adag étel elkészítése és kiszállítása vidékre
megközelítőleg 600 Ft-ba kerül, ezért az alapítvány igyekszik minél több
szervezetet, vállalatot, magánszemélyt meggyőzni, hogy havi rendszerességgel
támogassák a programot. Azzal tudja honorálni segítői nagylelkűségét, hogy
cégük nevét havi rendszerességgel közzéteszi a megyei napilapokban és a
kiküldött élelmiszercsomagok illetve készételek csomagolásán.
Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően idén is 20 óvodás és álta-
lános iskolás kap minden hétvégén és a tanszünetekben előre gyártott kész ételt.
A kiosztás hetente történik a Szociális Alapszolgáltatási Központban.

forrás: www.me.gyea. hu



FONTOS LEHET
Mentősök tapasztalták, hogy közleke-
dési baleseteknél a legtöbb sérültnek
van mobiltelefonja. Olyan sérültek-
nél, akikkel nem lehet kommunikálni,
a segítségükre sietők nem tudják,
hogy a telefon hosszú címlistájából
kit értesítsenek.
Mentőápolók és mentőorvosok azt ja-
vasolták, hogy a szükség esetén értesí-
tendő személy adatait mindenki ugyan-
azon megjelölés alatt adja meg. A
nemzetközileg elismert megjelölés:
ICE ( In Case of Emergency = "vész
esetén")

Ez alatt a név alatt an-
nak a személynek a
telefonszámát kell

megadni, akit vészhelyzetben / szük-
ség esetén a rendőrségnek, mentők-
nek, tűzoltóknak fel kell hívni. Ha
több ilyen személyt szeretne megad-
ni, a következőképp lehetséges:
ICE1 , ICE2, ICE3 stb.

Könnyű megcsinálni, nem kerül sem-
mibe és vész esetén nagy segítség le-
het a szakembereknek!
Mondd el minél több barátodnak, is-
merősödnek, hogy minél szélesebb
körben elterjedhessen ez a hír!

forrás: internet
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Kedves Csongrádmegyei polgárok!
„Gyors lábon rohan
az idő.” Különösen
érezzük ezt a roha-
nást, amikorfeleszmé-
lünk, hogy még alig
kezdődött el az új év,
máris hetek, sőt, hóna-
pok teltek el belőle.
Pedig az új évet sen-

ki sem veszi félvállról, az mindig az el-
határozások, a remények éve, a remé-
nyé, hogy egy kicsit jobb lesz.
Kettős érzés van bennem: egyrészt a me-
gyei önkormányzat elnökeként látom,
tudom, ennél nehezebb esztendő évtize-
dek óta nem várt a magyar családokra,
a helyi közösségekre, a településekre, a
magyar közigazgatásra és ránk, Csong-
rád megyeiekre. Másrészt viszont ér-
zem, mert benne van a levegőben, hogy
országunkban olyan horderejű változá-
sok készülődnek, amelyek új irányt
szabnak a Kárpát-medencei magyarság
életének. Idén valami elkezdődik, ami-
nek köszönhetően ez a nemzet erősebb
lesz. Hiszem, komoly munka vár a ten-
ni akaró magyar polgárokra, mert
hosszú évek lemaradását, egy helyben
topogását kell majd behozni! Egy régi
mondás szerint „a nehézségeket nem ke-
rülheted el, de legyőzheted”.
Ez pontosan így van velünk, Csongrád
megyeikkel is. Mi sem kerülhetjük el a
nehézségeket, hiszen a milliárdos kor-
mányzati megszorítások miatt már szin-
te évek óta csak a túlélés lehet a cé-
lunk. Ennek ellenére a Csongrád
Megyei Önkormányzat az elmúlt évek-
ben is igyekezett ott segíteni, ahol tu-

dott: Pusztamérgesen például a telepü-
lés vezetésének segítettünk pályázni
közel 800 ezer forinttal, és helyi civil
és polgárőr szervezetek működését is
támogattuk, közel 400 ezer forinttal.
Idén ennél sajnos jóval sötétebb a hely-
zet. A szocialista kormány költségveté-
si megszorításai miatt még a megyei in-
tézményeinket is csak nagy nehézségek
árán leszünk képesek működtetni. Az
elvonás olyan döbbenetes mértékű,
hogy a kieső bevételünk ellensúlyozá-
sát a kiadási oldal csökkentésében a
szentesi, a makói, és a pusztamérgesi
középiskolák, valamint a levéltári háló-
zat azonnali bezárásával érhetnénk el.
Ilyen radikális lépésre azonban a kor-
mányzat nem kényszeríthet bennünket,
még a drasztikus elvonás révén sem!
Nem zártunk be eddig intézményeket,
és ezután sem fogunk! Közgazdászként
hiszek a számok erejében, fontosságá-
ban, de most érzem, hogy az iskoláink,
kórházaink, szociális otthonaink, kultu-
rális intézményeink csak a közösségért
tenni akaró polgárok kitartásának kö-
szönhetően maradhatnak talpon. Köszö-
nöm ezt az áldozatvállalást, és kérem
Önöktől, Csongrád megyei polgárok-
tól, hogy az előttünk álló nehéz hóna-
pokban is őrizzék meg a hitüket. Legye-
nek most bármilyen zordak a
körülmények, a változás nem késhet
már soká!
Az év hátralévő részére is azt kívánom
mindannyiunknak, hogy maradjon meg
bennünk a nyitottság a jóra, sorsunk
jobbra, és igazságosabbra forduljon,
hogy végre a becsületes munka és a
tisztesség legyen a boldogulás alapja!

Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

Programok
Március 8-án18:00-órától Nőnap-
köszöntőre várjuk a lányokat,
asszonyokat, hölgyeket a Művelő-
dési Ház nagytermébe! Az est fo-
lyamán meglepetéssel várják Önö-
ket az Önkormányzati képviselők
is!
- - -
Március 12-én 8:00- órától a Pusz-
tamérgesi Gimnázium, majd ezt
követően 12:45-től az Általános Is-
kola megemlékezést tart a Művelő-
dési Házban, amelyre minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk.
A délutáni megemlékezés kezdete
előtt emlékkoszorút helyez el köz-
ségünk polgármestere az Emlékfá-
nál a parkban
- - -
Március 1 3-án Regionális Nyugdí-
jas Találkozóra várják vendégeiket
az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai
a helyi Művelődési Házba! A ven-
dégcsoportok és a helyi klubtagok
műsorral kedveskednek Önöknek
és egymásnak. Bővebb információ
és vacsora előrendelés Csaláné Va-
likánál lehetséges március 8-ig!
Minden kedves vendéget szeretet-
tel meghívunk és várunk!

Március 27-én Mórahalmon az
Aranyszöm Rendezvényházban
mutatkozik be Pusztamérges kultu-
rális értékeivel és tradícióival a
Homokszemek kulturális program-
sorozat keretén belül.
Borkóstolóval és színes műsorral
várjuk a városban élő érdeklődő-
ket Öttömös község műsorával kö-
zösen. A program 16:00-órakor
kezdődik. A férőhely erejéig kísé-
rőt és egyéb érdeklődőt tudunk
vinni magunkkal az autóbusszal.
Kérjük igényét jelezze a Művelő-
dési Házban.

Sólya Zoltánné
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Hőkamerásvizsgálat
A nagy érdeklődésre való
tekintettel a M.A.K.K.

Egészségértékelő Kft márci-
us 31-én is vizsgálatot tart
az orvosi rendelőben

A vizsgálat tudományos ala-
pokkal rendelkező teljes test
hőképkészítésből és az azt
követő orvosi konzultáció-
ból áll. Az orvosi hőképkészí-
tés Nyugat-Európában elter-
jedt műszaki módszerrel, az
infravörös hőfényképpel tör-
ténik. A hőképen már kimu-

tathatóak az esetleg még pa-
naszt sem okozó változások,
mint a gócos vagy gyulladt
területek, izületi elváltozá-
sok, illetve a daganatos meg-
betegedés gyanúja is.
Gyermekeknél, terhes nők-
nél is alkalmazható.
A beteg szervek bőrfelszíni
hőmérsékletváltozását a hő-
kamera kimutatja, a felvétele-
ket tapasztalt orvos elemzi,
az eredményt a helyszínen
írásban átadja, a kinyomta-

tott felvételekkel együtt.
A vizsgálat fájdalommen-
tes, nem jár szúrással, sem
káros sugárzással. A feltárt
problémákat, gyanúkat, sa-
ját háziorvosával konzultál-
va, „hagyományos” egész-
ségügyi rendszerben célsze-
rű kivizsgáltatni, tisztázni.
A vizsgálat önköltséges, té-
rítési díja: 1 4990 Ft, jelent-
kezni a 06/62-286-740-es
számon lehet, hétköznap
délelőtt 8-12 óráig.

Az elmúlt hónap során tájé-
koztatást adtunk arról, hogy
a trükkös tolvajok milyen
módszerekkel próbálnak
meg bejutni a lakásokba, há-
zakba, majd megtévesztés-
sel a gyanútlan tulajdonost
megfosztani értékeitől.
Január első napjaiban egy
három fős csoport a térség
három településén is megfor-
dult és egy újabb módszer-
rel próbálkozott. Ezúttal pol-
gárőrnek adták ki magukat,
és így jutottak be idős, egye-
dülálló személyekhez. Elhi-
tették velük, hogy őket „kira-
bolták”, segíteni jöttek, ám
eközben a figyelmüket elte-
relték, majd elvették meg-
spórolt készpénzüket.
Az egyik helyen úgy kapa-
rintottákmeg a sértett megta-
karított pénzét, hogy addig
győzködték, hogy ismeretle-
nek elvitték értékeit, míg az
asszony megmutatta, hogy
a több százezer forintot rej-
tő helyen valóban megvan a
pénze. Ezután már nem volt
nehéz dolguk a tolvajok-
nak, figyelmét elterelve
könnyedén elemelték azt.
Egy másik asszonyhoz is ha-
sonló indokkal akartak bejut-
ni, de a nőnek gyanúsak vol-
tak a személyek, hiszen
nem voltak számára ismerő-
sek. Miután kettő közülük
bejutott az udvarba, az
asszony segítségért szaladt
a szomszédba, de mire
visszaértek, a tolvajok szin-
tén több százezer forinttal el-
menekültek.
A harmadik helyszínen már
nem volt ilyen szerencséjük

a „trükkös” tolvajoknak. Az
idős sértettnek szintén gya-
núsak voltak, hiszen szemé-
lyesen ismerte a helyi pol-
gárőröket. Mielőtt bármit
elvihettek volna, a nő az ab-
lakon keresztül segítségért
kiabált, így kénytelenek vol-
tak üres kézzel távozni. Jó,
ha tudják a következő infor-
mációkat:
A rendőrt egyenruhája és jel-
vénye vagy ha civil ruházat-
ban van a fényképes igazol-
ványa és jelvénye igazolja.
A fényképes igazolványon
fel van tüntetve a rendőr ne-
ve, rendfokozata valamint
az, hogy a rendőrség hivatá-
sos állományú tagja, aki
„fegyverviselésre és intézke-
désre jogosult”.

A jelvény a „Police” felirat
helyett egy ötjegyű azonosí-
tó számot tartalmaz. Az
egyenruháján jobb oldalt
névkitűzője, míg bal oldalt
jelvénye található, a két vál-

lán rendfokozata, melyen
csillagokat láthatnak.
A településen lévő körzeti
megbízott rendőrnek a he-
lyi irodájában havonta van
ügyfélfogadási ideje, ahol
személyesen is megismer-
kedhetnek vele. Mobiltelefo-
non keresztül is el lehet
őket érni, nyugodtan fordul-
janak hozzájuk bizalom-
mal, hiszen szívesen állnak
rendelkezésükre!
Ha egy személy rendőrnek
adja ki magát és gyanúsnak
tűnő indokkal keresi fel Önö-
ket, nyugodtan tárcsázzák a
107-es telefonszámot, és az
ügyeletestől kérdezzék
meg, hogy valós üggyel kap-
csolatban kereste-e fel a
„kolléga” Önöket!
A rendőrök feljelentés felvé-
telének alkalmával, házkuta-
tás, lefoglalás, helyszíni
szemle esetén mindig rendel-
keznek hivatalos jegyző-
könyvvel!
Apolgárőrökközfeladatot el-
látó személynek minősül-
nek, akik önkéntes alapon fi-
gyelnek az adott település
közrendjére, közbiztonságá-
ra, környezet és természetvé-
delmi feladatokat látnak el,
illetve részt vállalnak a társa-
dalmi bűnmegelőzésben, se-
gítik a rendőrség munkáját.
Ezeken kívül tevékenységi
körük kiegészül a lakosok
számára nyújtott felvilágosí-
tással, tájékoztatással, meg-
határozott eseményeken va-

ló részvétellel (például a
falu közösségi rendezvénye-
in) és ott a rend fenntartásá-
ban működnek közre.
A jogszabály módosításával
a polgárőrök gázsprayt
használhatnak jogos védel-
mi helyzet fennállása ese-
tén.
Minden polgárőr rendelke-
zik kék színű formaruhával,
melynek bal oldalán elöl és
hátul „polgárőrség” felirat
található.
Sárga színű megkülönbözte-
tő mellényt feladatok ellátá-
sa alatt viselhetnek, mely-
nek bal oldalán elöl illetve
hátul „polgárőrség” felirat
található.
Ha házalókat, táj idegen,
gyanús személyeket látnak
a településen, a helyi pol-
gárőröknek is nyugodtan
szólhatnak!
Idegeneket soha ne engedje-
nek be udvarukba, házuk-
ba, főleg ha egyedül élnek!
A kapukat, bejárati ajtókat
akkor is zárják be ha otthon
tartózkodnak! „Házaló áru-
soktól” vásárolni nem biz-
tonságos, később nincs le-
hetőség reklamációra!
Bűn és baleset-megelőzés-
sel kapcsolatos észrevétele-
ikkel, kéréseikkel Pópity
Beatrix r. zászlóst a Móra-
halmi Rendőrőrs bűnmeg-
előzési előadóját keressék a
popityb@csongrad.poli-
ce.hu e-mail címen vagy a
62/581 -040/47-08 telefon-
számon!

Pópity Beatrix
rendőr zászlós

Mórahalmi Rendőrőrs

Bűnmegelőzési tanácsok
Trükkös tolvajok elleni védelem II.



Igazi Farsang
A farsang idén vízke-
reszttől (január 6.) a
húsvét vasárnapot
megelőző 40 napos
böjt kezdetéig "ham-
vazószerdáig" február
17-ig tartott. Magyar
elnevezése egyes kuta-
tók szerint a német

"faseln": fecsegni, fantáziálni, pajkos-
ságot űzni szóból ered. Más elmélet
szerint bajor-osztrák jövevényszó, a
vaschang-ból származik. Első írásos je-
lentkezését 1283-ból, bajor-osztrák
adatokból ismerjük.
Hazánkban - elsősorban német hatás
eredményeként - kialakulása a közép-
korra tehető.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hi-
edelem hívta életre. A középkorban azt
hitték az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban - amikor rövidek a nappalok
és hosszúak az éjszakák - a Nap el-
gyengül, és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karne-
váli felvonulással, boszorkánybábu el-
égetésével akarták elűzni ezeket.
Egyes helyeken tüzes kerekeket gör-
gettek, mert azt remélték, hogy a földi
tűz segíti a napot, hogy újra erőre kap-
jon.
Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezek-
be, hogy elűzzék a halált, a rosszat és
a hideget. Pusztamérgesen a Hétszínvi-
rág óvoda nevelőtestülete és a szülők
összefogásával si-
került egy jó bá-
lat összehozni
február 1 3-ra.
Jó cél, kelle-
mes környe-
zet, ínyenc
„svédasztalos” falatok, a mórahalmi
zenészek is a hangulat megtartásán
dolgoztak a jelenlévők kedvére. . .
A közösség összefogásának köszönhe-
tően ez már pénteken látszott, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel a ze-
nészek a színpadra „Szorulnak” , hogy
a táncolni vágyók ropphassák majd
hajnalig. Mondhatjuk, hogy teltház
volt, jó hangulatban sok-sok tombola
nyereménnyel. . . akik ott voltak jól mu-
lattak, akik nem jöttek el sajnálhatják.
Persze a színvonalas maszkabálas mű-
sorszámok a veresegyházi asszonyok
és katonaruhába bujt táncosok is elkáp-
ráztatták a jelenlévőket. Volt is ráadás
a kitartó tapsok jutalmaként. . .

Ó.K.B.
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Pályázati felhívás
Pusztamérges Község Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások bérbe-
adásáról és elidegenítéséről 1 7/2004.
/XI. 25./Kt. Rendelet 3. § alapján az
üresen álló önkormányzati lakás pia-
ci feltételekkel történő, egy év időtar-
tamra, szóló bérbeadására pályázatot
hirdetett.

Ameghirdetett lakás:
1 ./ Felszabadulás utca 78. szám alatti
lakás komfortos, 2 szobás, 91 m2 alap-
területű. A lakbér legki-
sebb mértéke: 1 7. 880
Ft/hó. (a rezsi költségei a
bérlőt terhelik)
A pályázaton önálló la-
kástulajdonnal nem ren-
delkező, kereső tevé-
kenységet folytató, fiatal
házasok, élettársi kapcso-
latban élő személyek ve-
hetnek részt.
A pályázatot 2010. február 22. napjá-
ig, írásban, Pusztamérges Község Pol-
gármesterének címezve, zárt boríték-
ban - a borítékon a „lakásbérlet
pályázat” feltüntetésével lehet benyúj-

tani. A pályázathoz csatolni kell a fel-
tételek fennállását igazoló dokumen-
tumok másolatát.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez-
nek azok a pályázók:
- akik a kiírásban szereplő minimum
összegű lakbérnél nagyobb lakbér fi-
zetését vállalják,
- akik a lakbér több havi, vagy a szer-
ződés időtartamára szóló teljes össze-
gének megfizetését beköltözéskor
egy összegben vállalják.
A pályázatról a Képviselőtestület ha-
tározattal dönt. A pályázatot elnyerő
személy a bérleti szerződés aláírása-

kor kéthavi lakbérnek
megfelelő összegű kauci-
ót köteles előre megfizet-
ni.

Dr. Papp Sándor
polgármester

Aaz előző fordulóban a
Felszabadulás utca 80/a
lakás is szerepelt, mint

megpályázható bérlemény, ám arra ér-
kezett értékelhető pályázat ezért arra
ebben a fordulóban már nem lehet pá-
lyázni). A kiírás részletei és pályázati
adatlap a www.pusztamerges.hu oldal-
ról is letölthető! (a szerk.)



Az önkormányzat is adott
be pályázatot a játszótér fel-
újításra, de nem árt több va-
sat tartani a tűzben. A
Knorr DELIKÁT8 "Főzzön
játszóteret! " kampánya
idén is folytatódik. Össze
kell gyűjteni és beküldeni
legalább 1000 gramm
Knorr Delikát8 termék vo-
nalkódját a település nevé-
vel, ahová új játszóteret sze-
retnénk, vagy a felújítandó
játszótér nevét, címét.

Csak egyedi nyomtatott vo-
nalkódokérvényesek, gyűj-
tőcsomagolásé nem!

Felülragasztás esetén is a ter-
mék eredeti, azaz nyomta-
tott vonalkódja vesz részt a
játékban. A 3, 11 , 20 ill 22
kg-os kiszerelésű termékek
vonalkódjai nem vesznek
részt. Egy borítékban több-
ször 1000 gramm Knorr De-
likát8 termék vonalkódja is
beküldhető. Beérkezési ha-

táridő: 2010. július 1 5. és
augusztus 15.
Nyeremény: közterületi ját-
szótér építése vagy felújítá-
sa egyenként maximum net-
tó 5 millió Ft értékben.
Cím: "Főzzön Játszóteret"
Budapest, 1 990. Hivatalos
játékszabályzat a www.deli-
kat.hu oldalon található.
Ha használ Delikát termé-
keket, gyűjtse Ön is a vo-
nalkódokat - főzzünk egy
játszóteret!
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Kedves betegek! A következő néhány
hónapban szeretnénk megosztani egy
depresszióval küzdő ellátott tapasztala-
tait betegségével kapcsolatban.

Közösségi Ellátás dolgozóiPeti gondolatai adepresszióról
Korunk egyik betegségének, a de-
pressziónak van egy testvére is: a daga-
natos betegség, mert hasonlóak.
Ahogy a daganatos betegségeknek
nem minden esetben vannak látható je-
lei, úgy a depressziónak sem. Azért
hoztam e két betegséget, mert az én
esetemben mindkettővel küzdeni kell.
A daganat a szerveket támadja, a de-
presszió viszont a lelket, csakhogy ez
utóbbi esetben nehéz felmérni, hogy
mekkora károkat okoz. Egy vizsgálat
folytán kiderült, hogy daganat van a
szervezetemben, ami kórházi kezelést
igényelt. Ez egy aktív korúnak bizony
nagyon rossz, mert a fizetnivaló nem
nézi az állapotomat. Az ember mindig
a havi fix keresetével számol, és nem
gondol arra, hogy tudok-e majd dolgoz-
ni. Itt már két probléma is felüti a fe-
jét: Nem tud dolgozni. Nem csak
hogy nem keres, gyógyszerekre van
szüksége, sőt! Ápolni kell, a fizetniva-
ló meg csak jön…És jött az első jel: al-
vászavar. Ő az első jel, mert mint már
említettem, a depresszió a lelket támad-
ja meg, és mintha forrna az emberben,
csak úgy bugyog, marja és rágja és a
szellem csapong, repdes. Igen, öli az
álmot, a test nem bír aludni, mert a
szelleme nyugtalan…És elmegyünk
az orvoshoz, aki nyugtatót ír fel, hogy
bírjunk aludni. Mi történik? Elaltattuk
a testet és a szellemet is. Ez jó? Mert
a probléma ugyanaz… Újra orvoshoz
erősebb dózisért. Igen, ettől valóban
jobban alszom, de jön a reggel és a
nappali enerváltság. Az ember fáradt,

ingerlékeny, figyelme tompul, mert el-
altattuk a testet és a lelket…Újra or-
vos, aki elküld a pszichiátriára, amitől
az ember fél. Ott kitöltenek sok pa-
pírt, nem tudjuk miért, az orvos végig-
hallgat, majd ír erősebb altatót és han-
gulatjavítót. Alszunk a gyógyszertől,
felébredünk, bevesszük a hangulatjaví-
tót. Mi történt? Elaltat-
tuk a testet és lelket…
Na és a probléma? Ja, az
maradt, sőt! A munkát
sem tudjuk úgy ellátni,
mert már csak a saját ba-
junkkal vagyunk elfog-
lalva. Igen, már itt a má-
sik intő jel. Mi történt?
Csak saját magunkkal
foglalkozunk, és mégis
saját magunkat re-
kesszük ki. És miért?
Mert vártunk egy kis
megértést, és szeretetet.
Ezek nem károsak, ezek
gyógyítanak, de ez a két mondat csak
vágyálom, ehelyett inkább a húr fe-
szült és elszakadt, majd szétesett a csa-
lád, én a kapun kívül találtam magam,
de a probléma? Az maradt… Na ez a
szabadság. Mehetsz a bajoddal oda,
ahova akarsz. De hova, és hogy folytas-
sam? De folytatom! . . (folyt. köv.)

Gondolatok
a történettel kapcsolatban

„Ha az ember hasonló helyzetbe ke-
rül, fontos hogy megértse, a gyógyu-
lás folyamata igen összetett. Rendkí-
vül lényeges, hogy felismerjük, és
szakszerű segítséget kérjünk egy pszi-
chiáter szakorvostól, de alapvető,
hogy a beteg is segítse a gyógyulást.
Ez a folyamat nagyon nehéz, csak ak-
kor működik, ha ragaszkodunk a gyó-
gyuláshoz és minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy jobban legyünk.”

Baloghné Muráti Edit Brigitta
Közösségi koordinátor, gondozó

„A betegnek teljesen igaza van, ponto-
san így működik a depressziós bete-
gek kezelése. A jó az lenne, ha a
stressz-csökkentő mechanizmusokat
már gyermekkorban megtanulnánk és
mellette az örömszerzés is fontos len-
ne. Azt gondolom, hogy az emberek
csak úgy "vannak", kevesen törődnek

azzal, hogy "élje-
nek". A szociális
háló, a közösség, a
szomszédok, a csa-
lád, mind sokat te-
het azért, hogy
könnyebb legyen
elviselni a nehézsé-
geket az életben,
(persze ellene is! ).
Az antidepresszán-
sok is csak akkor
tudnak igazán jól
hatni, ha van öröm-
forrás. Erre jók a
foglalkoztatók, al-

kotóházak, festés, faragás, varrás, kö-
tés, horgolás, szövés, agyagozás,
éneklés, fizikai aktivitás, és sok-sok
beszélgetés azokkal, akik közel állnak
hozzánk. Ezek azok, a tevékenységek,
amire nem marad idő, pedig ez segíte-
ne megvédeni a lelket a gödörtől. A
gyógyszerekre akkor van szükség,
amikor az ember benne van a gödör-
ben, nem tud a maga erejéből, laikus
segítséggel kimászni, addig, amíg a
fenti dolgokba bele jön.”

Dr. Csonka Erika
Háziorvos

Községünkben 5 éve működik a kö-
zösségi pszichiátriai ellátás. A részvé-
tel önkéntes, ingyenes. A szolgálat az
otthonukban élő pszichiátriai betegek
segítését végzi. Jelentkezni az ellátás-
ra a Gondozási Központban, Ótottné
Ibolyánál lehet.
Cím.: 6785 Pusztamérges, Petőfi u.
47. Telefon:+36-30/963-45-69

Főzzön játszóteret!
idén is folytatódik a nyereményjáték



A Hétszínvirág Óvoda Puszta-
mérgesi Tagintézményének
nevelőtestülete és a Szülők
Szervezete nevében tisztelet-
tel szeretnénk megköszönni a
február 1 3-án megrendezett
Jótékonysági Bál sikeres meg-
valósításához nyújtott önzet-
len segítségüket!
A bevételből óvodai kirándu-
lást illetve játékeszköz fej-
lesztését kívánunk megvalósí-
tani.

Tisztelettel: Farkas Jánosné
tagintézmény vezető

A támogatók névsora
hamarosan olvasható a
www.pusztamerges.hu

oldalon!
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Felajánlott 1 %
Közeledik a személyi jövedelemadók bevallásának időszaka. Sok alapítvány
és civil szervezet várja ilyenkor az adófizetők támogatását. Érdemes élni a le-
hetőséggel - nem kerül semmibe. Ha már mindenképpen be kell fizetni az
adóforintokat, rendelkezzen arról, hogy azt a közvetlen környezetében lévő,
Ön által is hasznosnak tartott tevékenységet folytató szervezet használhassa
fel céljai eléréséhez!
Több tippet is adunk ehhez: általában nem szerencsés, ha a tűzoltóknak, pol-
gárőröknek éles helyzetben dolgozniuk kell, de ha már szükséges, jó ha van
miből gazdálkodniuk.. . hogy ők is segíthessenek, ha úgy hozza a szükség.
Újságot meg ugyebár sokan szeretünk olvasni. Nem csak hírlevelet. . . hanem
a Megyeszélét is.

Megújulhata játszótér
Pusztamérges önkormányzata pályáza-
tot nyújt be a település elavult játszóte-

re felújításának támogatására a Csong-
rád megyei Közgyűlés Területfej-
lesztési Alap 2009. évre pályázatokra
elkülönített forrásának pénzmarad-
ványa terhére. A beadott pályázathoz
szükséges 20%-os önerőt az önkor-
mányzat biztosítja.
A teljeskörű felújítást a község költ-
ségvetése évek óta nem teszi lehető-
vé, pedig a jelenlegi játszótér igen le-
romlott állapotú és balesetveszélyes -
ebben sajnos közrejátszik a nem ren-
deltetésszerű használat is.
A fából készült játékok állagmegóvá-
sát pár éven át a Pusztamérgesi Ifjúsá-
gi Szervezet végezte a Nyári Napkö-
zis- és Faluvédő Tábor keretében.
Mivel az eszközök már nem felelnek
meg az uniós előírásoknak, szükséges-
sé vált a teljes rekonstrukció.

Csala István

Tisztelt Lakosság!
A tél folyamán leesett jelentős mennyisé-
gű hó, és az azt követő olvadás a külterü-
let úthálózatát jelentős mértékben megron-
gálta, megnehezítette a közlekedést, és a
lakott tanyák megközelíthetőségét. Az idő-
járás enyhülésével elkezdtük a külterületi
dűlőutak javítását, karbantartását. A mun-
kálatok elvégzése kb. két hetet vesz igény-
be. Ez idő alatt az éppen javított útszaka-
szon a munkagépek és az önkormányzat
által foglalkoztatott emberek dolgoznak,
így a közlekedést ők is nehezítik.
Kérem a Tisztelt lakosságot, elsősorban a
tanyán lakókat és a dűlőúton közlekedő-
ket, hogy a munkák sikeres elvégzéséhez
türelmükkel járuljanak hozzá.
Türelmüket és megértésüket megköszö-
nöm.

Tisztelettel:
Dr. Papp Sándor

polgármester



KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel. : (62) 286-851 Dr. Fodor Viola
SZERKESZTI: e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel. : (62) 286-688 hirlevel.szerk@gmail.com
�YOMJA: Alfa-Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel. : (62) 426-970 Fehér Tibor (20) 319-58-41

Kiadói és Szolgáltató Kft. alfa-center. nyomda@invitel. hu Ingyenes közéleti táj ékoztató kiadvány.
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Kedves Olvasóink!
Több cikk és vélemény lát napvilágot,
mint amennyinek a közlését a lap

terjedelme
lehetővé tesz.

Látogasson el a www.pusztamerges.hu
oldalra is!

vicc
Szőke nő áll a boltban, a
kosarát telerakja uborká-
val. Amikor már tele van,
visszarakja a polcra. Mi-
kor már háromszor megcsi-
nálta, odamegy az őr.
- Hölgyem, ön mit csinál?
- Tudja, a kozmetikusom
azt mondta, hogy jót tesz
az arcomnak az uborkapa-
kolás. . .

Öreg bácsi sétál a nagyon
ronda kutyájával. Szembe
jön egy kigyúrt, tetovált
kopasz srác egy pitbullal.
- Tata! Fogadjunk, hogy a
kutyám megeszi a magáét?
A bácsi kutyája egy pilla-
nat alatt elintézi a pitbullt.
- Ejha! Ezerért megven-
ném a kutyáját!
- De ez 200 ezerbe' van.. .
- Az meg hogy lehet?
- Hát 50 ezer volt a kroko-
dil, 1 50 a plasztikai műtét!




