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Atapasztalat
olyasvalami, amihez

csakközvetlenülazután
jutazember, hogy

szükségelettvolnará.
Arthur Bloch

Falugyűlés 2010.
A meghívóban szereplő időpontban a té-
ma fontosságához mérve szerény számú
érdeklődő jelent meg a Művelődési Ház
nagytermében. A köszöntő után Dr. Papp
Sándor polgármester a 2009-es év értéke-
lésével indított.
Az éves költségvetésben szereplő 50 mil-
lió forintos forráshiányon túl a község
előző évről (2008-ról) áthúzódó tartozá-
sa 7 millió forint volt, amely összeggel
Ruzsa község Önkormányzatának tarto-
zott az oktatási intézmény működési hoz-
zájárulásaként - ez az egész évi gazdálko-

dásra rányomta a bélyegét. A tartozás
önkormányzaton kívül álló okok miatt kö-
vetkezett be: 2008. évben 16 millió fo-
rint iparűzési adó kiesés keletkezett. Ha
összegszerűen nézzük, 2009. évben 184
millió forintból gazdálkodott az önkor-
mányzat. 1 70 millió forintot fordított mű-
ködésre, 1 4 millió forintot fejlesztésre.
A rendelkezésre álló bevételek összetéte-
le lényegesen nem változott az elmúlt
évekhez viszonyítva, továbbra is megha-
tározó szerepet tölt be az állami támoga-
tás, hiszen a 184 millió forint összegű be-
vétel 78%-a a központi költségvetésből
származik, s csak 15%-a az önkormány-
zat által megállapított működési- és adó-
bevétel. A fennmaradó összeget a külön-
böző céljelleggel biztosított támogatások
teszik ki. (TB támogatás, munkaügyi köz-
pont támogatása a közhasznúak foglal-

koztatása, stb).
2009. évben a
bevételek a várt-
nak megfelelő-
en alakultak, a
beállított hiányt
az ÖNHIKI és az Önkormányzati Mi-
niszter által vissza nem térítendő támo-
gatás csaknem teljes egészében - 94%-
ban - fedezte. A bevételek teljesülése és
a hiány fedezése is hozzájárult ahhoz,
hogy nehezen, de végig lehetett vinni az
évet. A tartozásunk 1 ,5 millió forintra
csökkent, melyet ez év januárjában ren-

dezni tudtunk.
2009-ben változás
történt a feladatel-
látásban. Települé-
sünk 1500 fő alat-
ti, ezért az oktatási
feladatok mellett a
szociális alapszol-
gáltatást sem önál-
lóan, hanem több-
célú társulás kere-
tében tudtuk bizto-
sítani a korábbi fel-
tételekkel. Január
1 -től közcélú fog-

lalkoztatással oldódott meg, hogy a mun-
kanélküliek dolgozhassanak, ennek kö-
szönhetően 45 főt sikerült alkalmazni.
A pénzügyi nehézségek ellenére is sike-
rült a korábban bevezetett és a lakosság
által igényelt és megszeretett rendezvé-
nyeket megtartani. A polgármester be-
számolójában kiemelte a legnagyobb
községi rendezvényt, a Falunap kereté-
ben megtartott Kakaspörkölt-főző Ver-
senyt, az Idősek Napját és a Falukará-
csonyt és megköszönte a falu
lakosságának a segítségét, szponzorok
támogatását is.
Az előző évekhez hasonlóan az önkor-
mányzat a szülőknek is igyekezett segí-
teni: nyári tábor szervezésével a gyere-
kek teljes ellátással, felügyelet mellett,
színes programokkal táborozhattak.

(folytatás a 2. oldalon)

Tények, tervek, milliók "Ha egy mon-
datban kellene
megfogalmazni,
azt mondanám:
nehéz évet hagy-
tunk magunk
mögött."
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POLGÁRMESTERIBESZÁMOLÓ
Átruházott ha-
táskörben 1 fő
részére 50.000
Ft összegű te-
metési kölcsön
kiutalásáról in-
tézkedtem.
- - -
Előzetes egyez-
tetések alapján Magyar Anna a
Csongrád Megyei Közgyűlés Elnö-
ke személyesen fogadott Nógrádi
Zoltán országgyűlési képviselő úr-
ral együtt. A megbeszélésen felvázo-
lásra került az általános iskola és a
középiskola közös működtetésének
elképzelése annak érdekében, hogy
a pusztamérgesi gyerekek helyben
tudják elvégezni az általános iskolát.
Elnök asszony ígéretet tett, hogy az
oktatási szakemberekkel kidolgoz-
tatja az együttműködés lehetőségeit.
A szükséges adatokat rendelkezé-
sükre bocsátottam, a lehetőségekről
a későbbiek során tájékoztatni fog.
- - -
A szociális étkeztetés drágulásával
kapcsolatban felvetett problémát to-
vábbítottam a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociá-
lis és Gyermekjóléti Központ veze-
tőjének. Ha megérkezik a válasz, tá-
jékoztatom a képviselő-testületet.
- - -
A Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-
főző Versenyt a képviselő-testület
szervezte. A pályázati támogatás ta-
valy decemberben érkezett meg, a
rendezvény ebből a forrásból és
egyéb támogatásokból került finan-
szírozásra. A támogatók listája a ren-
dezvényen és a helyi újságban is
megjelent. Az összköltség 988.000
Ft volt, ebből a pályázati támogatás
bruttó 625.000 Ft, egyéb támogatás
pedig bruttó 270.000 Ft. A közterü-
let használati díj és egyéb bevétel
1 39.000 Ft volt. A rendezvény így
az önkormányzat költségvetését
nem terhelte.
- - -
Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó támo-
gatások alapján, LEADER rendez-
vény jogcímén tavaly pályázatott
nyújtott be az önkormányzat.

(folytatás a 3. oldalon)

Tények, tervek, milliók
(folytatás a címoldalról)

Az elmúlt évben az önkormányzat kö-
zel 14 millió forintot tudott fejlesztés-
re fordítani, ezen túlmenően az önkor-
mányzati minisztériumi támogatásból
(5,9 millió forintból) az óvodánál elké-
szültek azok a felújítási munkák, me-
lyek az előző felújításokból pénzhi-
ány miatt kimaradtak.
Ehhez az önkormányzat 590.000 Ft ön-
erőt biztosított. Szintén pályázat segít-
ségével új tanyagondnoki busz került
beszerzésre 8.376.000 Ft összegben,
ehhez 1 .459.000 Ft önerő kellett.
A művelődési ház felújítására benyúj-
tott 66 millió Ft-os pályázathoz szüksé-
ges tervek is elkészültek, melynek költ-
sége 1 .1 50.000 Ft volt. A pályázatról
döntés még nem született.
tervek 2010-re is vannak

Megkezdődött a közösségi közleke-
dés fejlesztése címen elnyert pályázat
megvalósítása, melyre településünk kö-
zel 30 millió Ft-ot nyert. Ehhez 18%-
os önerőt kellett biztosítani. A belterü-
leti buszmegálló akadálymentesített
lesz, új buszforduló és buszparkoló ké-
szül, a középiskolánál pedig gyalogos
átkelőhely kerül kialakításra. Szemét-
gyűjtők és biciklitárolók kihelyezése
is ebből a pénzből valósul meg.
A település központjában lévő park és
templomkert is megújul. Új térburko-
lat, padok és virágládák lesznek, ami
a tervek szerint 6,5 millió forintba fog
majd kerülni.
A négyeshatár találkozó megszervezé-
se ebben az évben Pusztamérges fel-
adata lesz; erre 200.000 forint támoga-
tást biztosított a Csongrád Megyei
Közgyűlés; ugyaninnen a játszótér fel-
újítására 1 millió Ft pályázati támoga-
tást kap a község.
Szintén pályázati segítséggel 2 fő tele-
pülésőr foglalkoztatása valósulhatott
meg 1 év időtartamra.
A fentieken túl várhatóan 2010-ben el-
készül a Szociális Alapszolgáltatási
Központ felújítása, melyhez 30 millió
Ft-ot nyert az önkormányzat pályáza-
ton; ehhez 5%-os önerőt kell biztosíta-
nunk. 5,5 millió Ft összegben pályáz-
tunk a temető felújítására is. Erről a
támogatásról sincs még döntés.
A pályázatokat nem érintő egyéb ered-
mények tervek ismertetése során el-
hangzott: megoldódott a fogorvosi ellá-
tás - remélhetőleg hosszabb időre és
általános elégedettség jellemzi majd.
Erdőtelepítést tervez az önkormány-
zat a saját tulajdonú földterületein. A
szeméttelep rekutivációjának megkez-

dése mellett Pusztamérges bekapcso-
lódik az egészséges ivóvíz programba.
Továbbra is igyekszünk megragadni
minden pályázati lehetőséget, amely
a település fejlődését szolgálja. Pénz-
ügyi lehetőségeinket is figyelembe
kell venni, ezért azokat a pályázati le-
hetőségeket próbáljuk kihasználni,
ahol kisebb vagy minimális önerő biz-
tosítása szükséges.
"Idén legfontosabb feladatnak tartjuk,
hogy a meglévő intézményeket, szol-
gáltatásokat a lakosság részére bizto-
sítani tudjuk. A 2010. évi költségve-
tést 1 85.749.000 forint összegben
fogadta el a képviselő-testület. Sajnos
a hiány az elmúlt évhez viszonyítva
emelkedett, ami tovább nehezíti mun-
kánkat és jelentősen meghatározza a
további fejlődést. Ettől függetlenül
mindent megpróbálunk megtenni an-
nak érdekében, hogy a hiányt az ÖN-
HIKI támogatással és különböző pá-
lyázati forrásokból pótolni tudjuk és
igyekszünk, hogy ha kis lépésekben
is, de segítsük a település előrehaladá-
sát, fej lődését." - foglalta össze beszá-
molóját Dr. Papp Sándor.
összegzés, hozzászólások

A polgármester kihangsúlyozta, hogy
legfontosabb feladat az intézményhá-
lózat működőképességének biztosítá-
sa. Szerinte takarékos gazdálkodással
az idei terveket meg lehet valósítani.
A lakosság részéről két hozzászólás
hangzott el, egyik az ivóvíz program-
mal kapcsolatban. E témában Kószó
Zsolt önkormányzati képviselő, a he-
lyi vízmű vezetője tájékoztatta a jelen-
lévőket. Álláspontja szerint az EU ha-
tárértékek túl szigorúak, igy az
arzéntartalom miatt a víz minősége a
jogszabály szerint fogyasztásra nem
alkalmas. A víztisztító berendezés na-
gyon drága és hátránya, hogy a hasz-
nos anyagokat is kiszűri a vízből. Ez
a körülmény a közeljövőben nagyobb
problémát jelent majd a vízfogyasz-
tók részére, mint az arzéntartalom.
A másik hozzászóló a belterületi úthá-
lózat javítási lehetőségeiről érdeklő-
dött. Válaszában a polgármester el-
mondta, hogy szem előtt tartják az
ügyet, de egyenlőre pályázati kiírás e
témában nincsen, önerőből pedig nem
tudjákk megvalósítani a belterületi
utak javítását.
Befejezésül a Helyi Választási Iroda
vezetője, Dr. Fodor Viola jegyzőnő
tartott rövid tájékoztatást az ország-
gyűlési választásokkal kapcsolatos ak-
tuális feladatokról.

forrás: polgármesteri tájékoztató



Vízminőség
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szeged-, Mórahalmi-,
Kistérségi Intézetének tiszti főorvosa levélben megkeresett és tájékoztatást kért
arról, mit tett az önkormányzat az egészséges ivóvíz arzéntartalmának előírás-
nak megfelelő csökkentése érdekében. A 201 /2001 . (X.25.) Kormányrendelet-
ben foglaltak alapján a 2009. december 25-ig literenként 50 mikrogramm arzén-
tartalom volt elfogadott, ezt követően már csak literenként 10 mikrogramm
arzént tartalmazhat az egészséges ivóvíz. Pusztamérgesen jelenleg a 2 db ren-
delkezésre álló víztermelő kút kitermelhető vizének minősége közel azonos,
mivel ugyanazon vízadó rétegből termelnek. A településen nincs a Kormány-
rendelet előírásainak megfelelő vízkitermelési lehetőség.
Pusztamérges község Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Regionális Ivóvízmi-
nőség-javító Konzorciumnak, tehát részt vesz a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javí-
tó Programban. Ezen Program részeként jelenleg az elvi vízjogi engedélyes ter-
vek véglegesítése és engedélyeztetése történik.
Pusztamérges község Önkormányzata tagja a „Mórahalom és Térségi Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulásnak”. A Társulás 2010. február 10-én
megalakult és törzskönyvi nyilvántartásba vétele folyamatban van. A Társult
Önkormányzatok, így Pusztamérges is ezen Társulás keretein belül pályázatot
kívánnak benyújtani a KEOP-1 .3 .0. jelű kétfordulós pályázat II. fordulójára, a
pályázati anyag előkészítése a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító kon-
zorcium keretében zajlik. E pályázat keretében az Európai Uniótól és a hazai
központi költségvetésből elnyerhető támogatásokból kívánjuk megvalósítani az
Ivóvízminőség-javító beruházásokat annak érdekében, hogy a szolgáltatott víz
minősége megfeleljen a kormányrendelet vonatkozó előírásainak.
Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete 2010. március 30-ra egyeztetésre hívta a szak-
embereket és polgármestereket.

Dr. Papp Sándor polgármester
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Játszótér
Múlt havi felhívásunkra eddig 5,5
kg DELIKÁT8 ételízesítő csomago-
lása gyűlt össze az e-Magyarország
Pontban - ez 5 esély, hogy a falu ját-
szótere megújulhasson. Gyűjtse Ön
is a zacskókat! Főzzünk együtt ját-
szóteret! Beküldési határidő: július
1 5. és augusztus 15.

Polgármesteri beszámoló
(folytatás a 2. oldalról)

A helyi termékekre vagy települési
hagyományokra épülő tradicionális
rendezvények megtartását finanszí-
rozó pályázattal a 2010. évi Szüreti
Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Ver-
seny költségeit kívánjuk csökkente-
ni. Pályázaunkat befogadták, hiány-
pótlásunk is megérkezett, elbírálás
2010. nyarára várható.
- - -
A képviselő-testület határozatának
megfelelően összegyűjtöttük, hogy
hol és mekkora földterületek van-
nak az Önkormányzat tulajdonában.
A mórahalmi földhivataltól betekin-
tés keretében egyeztetve lettek a
szomszédok, akiket levélben keres-
tem meg egy esetleges földcsere
vagy vásárlás végett. A megadott ha-
táridőre egy érdeklődő volt, akinek
nem voltak komoly szándékai a cse-
rét illetően. Egy szomszéd felaján-
lotta, hogy piaci áron megvásárolná
az önkormányzat tulajdonát.
- - -
Az önkormányzat kifizetetlen szám-
láinak értéke 872.000 Ft. A kifizetet-
len számlákon túlmenően 2010. évi
intézményi támogatás a gesztor ön-
kormányzat felé (március 28-ig)
4.472.000 Ft esedékes. A bérhitelke-
retből 2.1 61 .000 Ft került felhaszná-
lásra.
- - -
DAOP-3.2.1 pályázat keretében
megvalósuló közösségi közlekedés
fejlesztésének beruházása megkez-
dődött, befejezésének várható ideje
2010. május 3.
- - -
Közcélú foglalkoztatás keretében
április 1 -től 14 fő került felvételre,
így a programoknak és pályázatok-
nak köszönhetően összesen 29 fő ré-
szére tudunk helyben munkalehető-
séget biztosítani.

Dr. Papp Sándor
polgármester

Bűnmegelőzési Tanácsok
I.

Ha ismeretlen személyek magukat kórházi dolgozónak kiadva keresik fel Önö-
ket azon indokkal, hogy kórházi sorsolás alapján nyereményt vittek, ne esse-
nek kísértésbe! Az általuk felkínált nyeremény rendszerint egy külföldi gyárt-
mányú masszázsgép, amelynek árát a helyszínen elkérik, ami több száz ezer
forint is lehet, azzal, hogy a nyugdíj intézet azt napokon belül visszafizeti, erre
azonban nem kerül sor. A pénzátvételről elismervényt nem adnak.
A csalók általában azzal nyerik meg a sértettek bizalmát, hogy több személyes
információval rendelkeznek róluk, főként a kórházi kezelésükre, betegségeik-
re, akár szomszédaikra vonatkozóan is.
Idegeneket ne engedjenek be a lakásukba, részükre nagy összegű pénzt, érté-
ket ne adjanak át, kérjenek igazolványt, meghatalmazást, iratot az ismeretlen-
től! A kórházak nevében eljáró személyek minden esetben hivatalos iratokkal
rendelkeznek megbízatásukra vonatkozóan, ezért róluk a kórházak felvilágosí-
tást tudnak adni.

II.
Ha kórházi kezelésre szorulnak vagy látogatóba mennek egészségügyi intéz-
ménybe semmilyen esetben se hagyják felügyelet nélkül értékeiket illetve ne

tartsanak maguknál sok készpénzt!
A Mórahalmi Rendőrőrs őrspa-
rancsnoka Köles Attila rendőr őr-
nagy minden hónap első hétfőjén
tart fogadóórát 14:00 és 16:00 óra

között. Bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel
Pópity Beatrix rendőr zászlóst, a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadó-
ját keressék a popityb@csongrad.police.hu mail címen vagy a 581 -040/47-es
telefonszámon!

Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Mórahalmi Rendőrőrs



A plébánia hírei
Cserkészélet

A téli madáretetést befejeztük, bár a
márciusi hó okozott némi zavart, de
nem maradtak a madarak ennivaló nél-

kül azokon a na-
pokon sem. Az
óvodában, temp-
lomkertben, álta-
lános iskolában,
plébánián össze-
sen 10 etetőben
150 kilónyi nap-
raforgóval láttuk
vendégül a mada-
rakat. Alkalman-

ként, a nagy havazások alatt 1 50-1 80
énekesmadarat számlálhattunk meg a
plébániai etetőkön egy csapatban.
Az etetési időszak végeztével a követ-
kező teendő a madárodúk kihelyezése
lesz. Hat odú-
val vágtunk ne-
ki a tavasznak
azokon a helye-
ken, ahol etet-
tünk és oda-
szoktattuk a
madarakat. Az,
hogy elkészül-
tük a gyerekek
keze munkáját
dicséri. További odúkat is szeretnénk
készíteni, ehhez szeretettel kérünk szé-
les deszkákat Önöktől.

Gyertyamártás, gyertyaöntés
A tél egyik leglátogatottabb plébániai
programja a gyertyakészítés volt a leg-
különbözőbb technikákkal. A gyere-
kek szeretik, sikerélményt ad nekik a

könnyen elkészít-
hető alkotás, de
nagy odafigye-
lést, türelmet is
igényel.
Ittlétünk alatt 20
kg-nál is több vi-
aszt és 1 50 mé-
ter kanócot hasz-
náltunk fel. Készí-

tettünk minden színben, formában, csa-
vartat, fo- nottat, többszínűt. Húsvétra
készülve saját rekordot állítottunk fel.
Templomunk húsvéti gyertyáját ma-
gunk készítettünk el a gyerekkel. Fel-
nőtt segítséggel, második nekifutásra
ugyan, de sikerült egy közel tízkilós
gyertyát öntenünk. A jól végzett mun-
ka eredményét jövő húsvétig csodálhat-
juk meg.

Tervezett nyári programok
Hittantáborunkat idén Algyőn tartjuk.
Igazi kalandtábor lesz sok-sok vízzel.
A már megszokott és sikeres vízipisz-
toly-csata és éjszakai számháború mel-
lett minden nap strandra megyünk, és
terveink között szerepel egy éjszakai
fürdőzés is hajnalig.
- - -
Cserkészeink régóta vágynak már sát-
ras táborba, illetve hosszas felkészülés
után eljött az idő, hogy idén nyáron le-
tegyék első próbájukat, és felavassuk
őket cserkészeknek: megkapják nyak-
kendőjüket. A tábort az öttömösi erdei
iskolában tartjuk. Ide a pusztamérgesi
és tompai cserkészeken és jelölteken kí-
vül várjuk a ruzsai és öttömösi érdeklő-
dőket is.
- - -
Tervezünk szerény anyagi körülmé-
nyek között élő családok gyermekei
számára karitatív napközis tábort is. A
táborba kisebbeket várunk résztvevő-
nek, illetve nagyobbakat segítőknek. A
tábor ideje: július 19-23, Ruzsán, a bű-
vészék tanyáján! A tábor a rászoruló
családok számára ingyenes, a költsége-
ket támogatóink állják.
Programok: bűvésztanfolyam, kézmű-
ves foglalkozások, tábortűz, móka.

 yertes pályázat
A 70 éves pusztamérgesi templom jubi-
leumi programsorozata 2009. október
10. - 2010. október 30. címmel szerve-
zett egész éves programjainkat a Művé-
szeti és Szabadművelődési Alapítvány
100.000 Ft vissza nem térítendő, pályá-
zaton elnyert támogatásban részesítet-
te. A pályázati pénzből egész évre kéz-
műves foglakozásokhoz vásároltunk
anyagokat, rengeteg zsírkövet kőfara-
gáshoz, ehhez kisebb szerszámokat, a
szokásos gyertyamártáshoz gyertyafes-
tőt, színezőt, viaszt, kanócot. Agyago-

záshoz agyagot, formázó kellékeket,
eszközöket és gyönyörű szép mázakat,
porcelánfestéshez bögréket, festéke-
ket, tollakat vettünk.
Az egyes kézműves foglakozásokról ér-
deklődjenek bátran a plébánián! Szere-

tettel várunk nem hittanosokat is, olya-
nokat, akik még nem érzik
magukénak az egyházi közösséget, de
meg szeretnék tapasztalni milyen is
az. A hittanosokat mindig pontosan le-
vélben értesítjük az alkalmakról az ed-
dig megszokottak szerint.

Ifjúsági programok
Közösségi téren a "megyeszélen" cím-
mel szervezendő ifjúsági programok-
ra, többek között sportnapra és kis ér-
tékű eszközbeszerzésre benyújtott
pályázatunkat a Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács 210.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette.
Fontosnak tartjuk, hogy a lélek és a
szellem nevelése mellet a teremtett tes-
tünk karbantartásra is hangsúlyt he-
lyezzünk. Sportnapunkat, melyre Pusz-
tamérges, Ruzsa, Öttömös hittanosait
és érdeklődőit várjuk, májusban tart-
juk. Helyszín a középiskola lesz. A
sporton kívül ügyességi és szellemi ve-
télkedőket is tervezünk.

Bogár-Szabó Á.
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Nőnapi meglepetés
Évek óta hagyomány, hogy
március 8-án az önkormányzat
műsort szervez és a képviselő-
testület virággal kedveskedik a
hölgyeknek. Idén sem volt ez
másként: a polgármesteri kö-
szöntő után a Szüreti Fesztivá-
lon is fellépő Talent Énekstú-
dió lányai szerepeltek a
művelődési ház színpadán. Jól
ismert slágerek csendültek fel,
melyek nem csak a megszólalá-
sig, hanem utána is sokszor az
eredeti előadókhoz megtévesz-
tésig hasonló hangon szóltak.
Ajándék része volt ez az előadás, Györkey László stúdióve-
zető és növendékei így köszönték meg a fellépők a kará-
csonyra gyűjtött adományokat.
Ének után - stílusosan - szintén zenés, ám rendhagyó darab
következett. A képviselő-testület 5 tagja adott a rekesziz-

moknak: szoknyát, blúzt és parókát húztak, hogy bajszo-
san-szakállasan mutassák be hatásos műsorukat, ami rövid-
sége ellenére is könnyeket csalt a hasukat fogó közönség
szemébe. Az előadás végén a virágosztás így remek hangu-
latban telt, a résztvevők bízvást sokáig emlegetik még ezt
az estét. Az álruhás képviselők biztosan.. .

Furcsa szavak a kép-
viselő urak szájából:
viszket a szemem et-
től a festéktől. . .
én nagyon fázok ám
szoknyában.. .
ennyi időt tölteni ez-
zel a festegetéssel. . .
biztos kell rám a csil-
lámpor?
. . . ragad ez a rúzs!
Jobb lábad van, mint
Claudia Schiffernek!

Pusztamérges lakosságaemberségből ötöst kapott!
Az elmúlt év végén - karácsonyra - ado-
mány gyűjtést szerveztem a Talent Tehet-
ségkutató Énekstúdió növendékei közül
négy család részére, akik önhibájukon kí-
vül nehéz körülmények közé kerültek. Nő-
napon, amikor itt jártak, a stúdióvezető kö-
szönetet mondott a családok nevében
azoknak, akik meghallották a segélykiáltá-
sukat és segítségükre siettek. A probléma
nem oldódott meg, de sokunk segítségével
lényegesen enyhült!
Akkor egyik kislány nem tudott iskolába
menni, mert elszakadt egyetlen jó és visel-
hető zárt cipője. Vittünk neki egy pár hasz-
nált, de ép csizmát és azóta is hordja.

Sajnos most is van olyan Talentes kislány,
akinek édesapja autóbalesetben meghalt a
közelmúltban. Az egyedül maradt édes-
anya három gyermekkel nem tudta fizetni
a lakásuk törlesztő részletét, kilakoltatták
a családot. Később az albérlet fenntartása
is nehézségekbe ütközött a négyórás mun-
kabérből (mert az anya csak négyórás mun-
kát kapott) így jelenleg egy áram és víz nél-

küli kis épületben húzták meg magukat.
Bútoraikat a főbérlő ott tartotta az elma-
radt lakbér címén, így jelenleg matracon
alszik a négyfős család. Meghatóak ezek
a történetek és arra ösztönöznek, hogy az
ember körülnézzen a saját háza táján: ho-
gyan tudna ő segíteni ilyen helyzetben.
Kinőtt ruhaneműk, feleslegessé vált hasz-
nálati eszközök, bútorok, tartós élelmisze-
rek, pénz, minden segít egy bajba jutott
családon.
Ezek a lányok műsort hoztak ajándékba a
falunak a segítségünkért cserébe! Minden-
ki azt adta amilye van: mi adományokat,
használható, de már feleslegessé vált hasz-
nálati eszközöket, ők a tehetségüket!

Újra gyűjtést szervezek,
hogy segíthessünk!

Már többen jelezték, hogy segíteni szeret-
nének ezeknek a családoknak, persze min-
denki a saját lehetőségéhez képest és nem
erőn felül. A Művelődési Házban gyűjtöm
össze a felajánlásokat, amit eljuttatok
Györkey László stúdióvezető menedzser-
nek, vagy személyesen viszek el a rászo-
ruló családoknak.
Aki úgy érzi, segíteni tud és segíteni sze-
retne ezeknek a tehetséges lányoknak és
családjuknak a mindennapjaik könnyebbé
tételében, felajánlását hozza el a Művelő-
dési Házba!
Köszönöm mindenkinek, akiket megérint
ez a pár sor.

Sólya Zoltánné

Adózóknak
2010. január 1 -től megvál-
tozott a helyi iparűzési adó
bevallásának módja. Az ál-
lami adóhatóság (APEH) et-
től az időponttól gyakorolja
a helyi iparűzési adóval
összefüggő hatásköröket, a
közteherviselés rendszeré-
nek átalakítását célzó tör-
vénymódosításokról szóló
törvény alapján.
A 2009. adóévet az önkor-
mányzati adóhatóságnál
kell lezárni, így a 2009. év-
ről május 31-ig még a
pusztamérgesi önkor-
mányzathoz kell az adóbe-
vallást benyújtani ugyan-
ezen törvény alapján. A
bevallás nyomtatványai le-
tölthetők a www.puszta-
merges.hu honlapról. Fel-
hívom a figyelmet, hogy a
bevallások csak ezen
nyomtatványok hiányta-
lan és pontos kitöltésével
fogadhatóak el!
Különösen a főlap 8. pont-
jára hívom fel a figyel-
met, amely 2010-től ke-
rült a nyomtatványba.
További részletes informá-
ció a www.apeh.hu honla-
pon található.

Dr. Fodor Viola jegyző
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Önkéntes fiatalok
Nem lehet elégszer elmondani, hogy
mennyire fontos, hogy összekössük azokat a
generációkat, akik talán a legjobban eltávo-
lodtak egymástól: a fiatalokat az idősekkel.
És szintén nem lehet elégszer gyakorolni a
segítségnyújtás szeretetgesztusát sem.
Hittanos nyolcadikos fiatalokkal tettünk
ezen az úton egy lépést. Az egyházmegyé-
ben zajló Tesz-Vesz Tavasz sorozatához
kapcsolódóan a ruzsai idősek otthonában vi-
rágot ültettünk március 21 -én vasárnap a
szentmise után délelőtt. A megmozdulás cél-

ja, hogy a
fiatalok érdeklődését felkeltsük a karitatív,
szociális segítségnyújtás iránt. A mi virágül-
tetésünk is ezt szolgálta. Fiataljaink belekós-
tolhattak a társadalmi összetartozást is kifeje-
ző önkéntes munkába és az időseket is
megörvendeztethettük néhány ládányi virág-
gal.
Jutalmuk sem maradt el, az idősek elismerő
szavain és köszönetein kívül egy-egy sapkát
kaptak az Egyházmegye Pasztorális Helynök-
ségétől. Aki kért, az kaphatott maga is egy tő
árvácskát az otthoni kertbe, illetve pihenés-
képpen a kora tavaszi napsütésben jégkrémez-
tünk is egyet.

Bogár-Szabó Á.
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Peti gondolatai adepresszióról
második rész

A depresszió egy társ. Vele élek.
Ott hagytam abba írásom, hogy kapun kí-
vül találtam magam. Elhagytam a csalá-
dom, a házam ráment életem java, de már
nem tudtam velük élni. Elmentem a tanyá-
ra, a szülői házba. Ez egy lomtár volt tele
szeméttel, kosszal. Persze nem búcsúval
jöttem el, így ami ruha rajtam, annyi volt.
Inkább vállaltam hogy ruha és ágy nélkül
legyek, minthogy velük az összkomfort-
ban. Persze zsaroltak, nem adták vissza a ruhát és a szemé-
lyes tárgyaimat, így kényszerítve arra, hogy menjek
vissza, de minek? Mi változott volna? Az új hajlékban úgy
tudtam tisztálkodni, hogy egy vödörbe vizet engedtem és
vártam, hogy a nap felmelegítse. Még jó hogy melegedett
az idő, és tető volt fölöttem. Persze mart, rágott, égetett, for-
tyogott a belsőm, és még a reménytelenség, a kirekesztett-
ség, a magány is szorongatott. Ugye ez a depresszió nélkül
is szép hozomány? Éltem, mint egy kitett kisállat. Azt hi-
szem ilyenkor a „túlélni” az egyetlen jelszó. Még emeltem
a gyógyszerem dózisát, itt most a lélekre nem sok volt ad-
va. Tehát ez: Padló, de ahol a legnagyobb a baj ott legköze-
lebb a segítség. Jöttek a szomszédok. Volt aki egy tál ételt,
volt aki takarót adott és amit kértem. Így tudtam meg azt,
hogy mennyi jó ember vesz körül nap, mint nap. Azt gondo-
lom, hogy erre csak úgy ébredhetünk rá, ha komoly bajban
vagyunk.
De jó ilyenkor egy jó szó. Ilyenkor úgy érzi magát az em-
ber, mint a pillangó. Repdes, keres valami olyan helyet,
ahol megpihenhet, elidőzhet. Én is így tettem elmentem
közben italozni búfelejtőbe, hogy elüssem az időt. Barát-
koztam, pihentem. Mert nem lóghattam állandóan a szom-
szédok, ismerősök nyakán. Erőt adott, hogy kaptam jó sza-
vakat, segítséget, ugye azért az „ igám” is elveszett, tehát a
napi küzdelemnek, hajtásnak, pénz hajszának napi állandó
vitáknak piszkálódásnak is vége. Így javult állapotom.
Kezdtem rendet rakni magam körül. Elfogadtam a betegsé-

get, de jött az újabb baj . Megsérültem. Ap-
ró sebesülésnek tűnt, nem foglalkoztam
vele. Egyszer csak kezdett elfogyni az
erőm, fájt a fejem, fájt minden mozdulat.
Sokszor csak a falat néztem már, „halluci-
náltam”, olyan dolgokat láttam, ami meg
sem történt. Ami viszont megtörtént, arra
nem emlékeztem. Nem volt életerőm, nem
tudtam megenni azt az ételt sem, amit kap-
tam. Csak ténferegtem, sokszor elestem, a
beszédem se volt érthető, de gondolkodni
sem tudtam.
Szerencsére a szomszéd meglátott, orvost

hívott, az orvos mentőt és korházba kerül-
tem. A „kicsiny” sérülésem nem is volt
olyan apró sőt, utólag kiderült, hogy nem

sok lett volna hátra. Megműtöttek, és reggelre meggyó-
gyultam. Szinte nem fájt a fejem, a lábam tudtam mozgat-
ni mi több, fel is keltem. Nem fájt semmi! Jó, gyenge vol-
tam, de fejben is visszatért minden. Olyan volt mint a
csoda:kaptam egy új életet. És újra otthon voltam, már-
mint a tanyán. Ahogy jobb lett az egészségem, a munka is
több lett. Újra rendrakás és már a depresszióval is tudtam
élni, mert annyi jót kaptam a szomszédoktól és barátaim-
tól. Egyenesbe tudtam magam hozni, és már tudtam mi a
jó és rossz. Kiismertem a betegség lényegét: túlfeszített
munka, vita értelmetlenül, pénzhajszolás, szeretethiány, és
még sorolhatnám. Innen jövök, innen jöttem. Ami gyó-
gyít, az a szeretet, a megértés, mert a léleknek ezek a
gyógyszerei, s nem károsak!

Folytatás következik…
Peti

„Segíts magadon, és másokon”
Önsegítő csoport depressziós betegeknek

Ha szívesen megosztaná gondolatait hasonló problémák-
kal küzdő emberekkel, vagy csak kíváncsi arra, hogy más
hogyan éli meg betegségét, esetleg jól esne kiönteni a lel-
két olyan társaságban , ahol tényleg megértik és képesek
átérezni gondjaikat, akkor itt az alkalom! Jelentkezni a 06
30/963-45-69-es telefonszámon vagy személyesen a Gon-
dozási Központban lehet Ótottné Ibolyánál. Cím: 6785
Pusztamérges, Petőfi u. 47.

Gondozási Központ

Szeretnék járni!
Ignácz Béla ásotthalmi lakosnál 1 5 éves korá-
ban diagnosztizálták a gerincvelő sorvadást.
1 983 óta kerekesszékben tölti napjait, 2004-től
teljes ellátásra szorul. A kölni klinika vállalta a
gyógykezelését, de a családnak nincs elég pénze
a gyógykezelés költségeire, ezért támogatók se-
gítségét kérik.
Az S.O.S. Szolgálat Alapítvány 1996-ban ala-
kult, országos és nemzetközi működési terület-
tel. A közhasznú szervezet fő célja a csak külföldön gyógykezelhető, gyógyít-
ható betegek segítése, a kezelések költségeinek finanszírozása.
Kérjük, adója 1%-val támogassa alapítványunk működését! Adószá-
munk: 18764325-2-14

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-07010055
www.sosalapitvany.hu Bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzám, tel. :06-

20/328-22-79 Ignácz Béla

Névváltozás
A Szeged-Csanádi Egyházmegye -
mint felettes szerv - hivatalosan
igazolja, hogy a felügyelete alá tar-
tozó Pusztamérgesi Római Katoli-
kus Plébánia (6785 Pusztamérges,
Szent István u. 1 5.) elnevezése a
62/2009. rendelkezése alapján

 agyboldogasszony
Plébánia.

Postacíme változatlan.
e-mail plebaniahivatal@gmail.com

weblap:
www.plebaniapusztamer-

ges.mlap.hu
Szeged, 2010. január 20.



Változtak a KRESZszabályok!
2010. január 1 -től több mint 60 pontban változtak a közúti
közlekedés szabályai. A módosítás célja a közúti forgalom
biztonságának javítása, a gyalogosokra és járművezetőkre
vonatkozó szabályok megfogalmazásának pontosítása, ki-
egészítése - ezzel is segítve a jogkövető magatartást.
A legfontosabb változások - vázlatosan és a tel-

jesség igénye nélkül - a következők:
A kerékpárosok szoros jobbratartási kötelezettsége az út
jobb széléhez történő húzódás kötelezettségére változott.
Az általános európai gyakorlathoz igazodva sor került a ke-
rékpár fogalmának és a kerékpárosokra vonatkozó sebessé-
gi szabályok pontosítására is (pl lakott területen kerékpár-
ral 40 km/óra, lakott területen kívül ha a kerékpárt hajtó
kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít 50

km/óra a megengedett legna-
gyobb sebesség…).
A gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok változá-
sai a gyalogos-átkelőhelyek
biztonságának fokozását szol-
gálják: a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyet a jármű vezetőjének

csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy ha szükséges, a járművel az átkelő-
hely előtt akár meg is tudjon állni.
Kiegészült a jelzőtáblák köre is. A gyorsforgalmi utakon al-
kalmazott útirányjelző és útvonal-megerősítő jelzőtáb-
lák… képeivel, de új eleme a szabályozásnak a gépkocsik-
ra vonatkozó behajtási tilalom környezetszennyezési
tényezők alapján történő meghatározásának lehetősége is.
Az általános sebességhatárok a gépkocsik esetében 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegig egységessé vál-
nak (autópályán 130 km/óra, autóúton 110 km/óra, lakott te-
rületen kívül 90 km/óra, lakott területen 50 km/óra).
Az autóbusz-forgalmi sávon lehetővé vált a kétkerekű mo-
torkerékpárok és segédmotoros kerékpárok közlekedése.
Ezen járművek és a kétkerekű kerékpárok esetében megen-
gedett az álló járművek mellett (között) történő előrehala-
dás is (pl. útkereszteződés vagy szintbeni vasúti átjárónál).
A vasúti átjáró megközelítése esetében megszűnt a meg-

adott kötelező sebességhatár (helyette fokozott óvatosság a
közúti jelzéseknek eleget téve).
Hatósági jelzés nélkül a gépjárművek a közúti közlekedés-
ben nem vehetnek részt.
A teljes módosítás - 289/2009. (1 2.1 8.) Korm. rendelet - ol-
vasható a Magyar Közlöny 2009. évi 1 85. számában, vagy
az alábbi honlapokon: www.balest-megelozes.eu (OBB),
www.khem.gov.hu vagy a www.nkh.gov.hu oldalakon.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉ-
BEN!

Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112

TELEFO TA Ú: 06/80/555-111

**Pusztamérgesi Hírlevél** Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány hirlevel.szerk@gmail.com
KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel. : 06-62/286-851 Dr. Fodor Viola
SZERKESZTI: e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel. : 06-62/286-688 Csala István
 YOMJA: Alfa-Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel. : 06-62/426-970 Fehér Tibor

Kiadói és Szolgáltató Kft. alfa-center.nyomda@invitel.hu 06-30/855-28-36
Ennek a példánynak a megjelenésére megközelítőleg 40 Ft-ot fordítottunk. A kiadvány újrahasznosított papírra készült. m
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