
Tisztelt PusztamérgesiLakos!
Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk és egyben
szeretettel meghívjuk Önt, és családját az alábbi ese-
ményre!
2010. június 25-26-27-én kerül megrende-

zésre Pusztamérgesen az
V. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny!

Ennek a rendezvénynek első ízben lesz házigazdája
falu,- hiszen eddig csak városok kapták meg a rende-
zés jogát (Karcag, Szekszárd stb.) A rendezvény fő
szervezői az Országos és -Csongrád Megyei Tűzoltó
Szövetség, de mint házigazda oroszlánrészt vállal eb-
ben a helyi Önkormányzat és a helyi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület- ÖTE- is.

(folytatás a 3. oldalon)
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Idővelagyökéra szik-
látis szétrepeszti, belefúr-
jalágy száraitakemény
kövekbe, dehaeztalas-
súfolyamatotsietteted,
akkorazegészbőlnem

leszsemmi.
Müller Péter

Egy arany, egyezüst

Szép sikert értek el ugróköteleseink Eger-
ben, a kötélugró diákolimpián. Már az is
nagyszerű, hogy 10 versenyzőnk eljutott
erre az országos rendezvényre. Az elért
eredmények pedig minden várakozásun-
kat felülmúlták. Nagy meglepetésre Ma-
sa Bence újonc versenyzőnk megnyerte
az I. korcsoportos fiúk csatáját. Fél per-
ces hibátlan gyorsasági hajtásával már
előnnyel kezdett neki szabadon válasz-
tott gyakorlatának, amiben sok akrobati-

kus elem volt, és szinte tökéletesen elő-
adott. A lányok I. korcsoportos
versenyében Jáger Boglárka nyerte 140!
áthajtással a fél perces gyorsaságit, majd
a szabadon választott gyakorlatába becsú-
szott apró hiba következtében összetett-
ben a 2. helyet szerezte meg. Az öttömö-
si Molnár Gábor, aki a mi csapatunkkal
készült, 4. helyezést ért el a fiúk II. kor-
csoportjában.
A formációs csapatversenyben 5. helye-
zést ért el a IV. korcsoportos csapatunk:
Jakus Nikolett, Kisfaludi Dóra, Papp Do-
rina, Vilonya Regina. Nekik a gyorsasági
hajtás nem olyan jól sikerült, mint amire
számítottak, de a zenés formációjukkal
felküzdötték magukat erre az előkelő
helyre. 1 0. helyezést ért el a II. korcso-
portos csapatunk: Jáger Boglárka, Szabó
Melinda, Szabó Szilvia, Vitai Nikolett.
Csapatunk nagyon boldogan tért haza, hi-
szen az eddigi 16 év alatt még nem sike-
rült senkinek egyéniben dobogós helye-
zést elérni.
Köszönjük az öttömösi és pusztamérgesi
önkormányzat támogatását, hiszen nélkü-
lük nem jutottunk volna el ilyen messzi-
re. Köteleink karbantartását Bóka Gábor
végezte, köszönjük neki. Minden támoga-
tónkra a továbbiakban is számítunk.

Szerencsiné Csmangó J.



Képviselőtestületi ülések
A képviselő-testület 2010. február 24-i ülésén megtárgyalta a gyámügyi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A beszámolóból kiderült, hogy a
jegyzőre háruló feladatok sokrétűek, s akik e feladat ellátásában részt vesz-
nek jól, és lelkiismeretesen látják el munkájukat. A családok és gyerekek fe-
lé irányuló támogatásokból és a visszajelzésekből levonható, hogy sok rászo-
ruló kap segítséget és támogatást.
A képviselő-testület elfogadta az éves közbeszerzési statisztikáról és a 2010.
évi közbeszerzési tervről készített előterjesztést és módosította a 2009. évi
költségvetési rendeletét. Egyéb előterjesztések keretében tájékoztatás hang-
zott el, hogy a szociális alapszolgáltatási központ felújítására és bővítésére
benyújtott pályázat II. fordulóban is nyert, ezzel lehetőség nyílik e szolgálta-
tás feltételinek biztosítására és színvonalának emelésére.
Felmerült, hogy a pénzintézetváltás az ön-
kormányzatnak többletköltséget jelentett,
a költségek csökkentése érdekében a taka-
rékszövetkezettől több javaslat érkezett.
Egyik költségcsökkentő javaslat, hogy a
segélyek nyilvántartás alapján a takarék-
szövetkezeten keresztül legyenek kifizet-
ve valamint, hogy az adó befizetése is a
takarékszövetkezetnél történjen, kiváltva
ezzel a jelentős mennyiségű adós csekk megrendelését és a postai költséget.
Az önkormányzat tulajdonát képező termőföldek hasznosítása érdekében az
önkormányzat hosszabb távon ezen területeket erdősíteni szeretné. Ezért e
földterületek egyesítése érdekében a szomszédokat az önkormányzat írásban
megkereste az esetleges földcsere, illetve vétel céljából.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§.(1 ) bekezdésében fog-
lalt feladat- és jogkörében a helyi Választási Iroda vezetője indítványára a
szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjait. megválasztották.
Az üresen álló önkormányzati lakások hasznosítására kiírt pályázatra két pá-
lyázat érkezett. Az egyik pályázat a kiírásban szereplő feltételek hiánya mi-
att nem volt megfelelő, a másik pályázatot a képviselő-testület elfogadta.
Egy szolgálati lakás hasznosítására a pályázatot újból kiírásra került, a be-
nyújtási határidő a kihirdetéstől számított három hónap (2010. május 17.). A
képviselő-testület lehetőséget biztosított a bérlő részére egy szolgálati lakás
felújítására két évi lakbérnek megfelelő összeg erejéig.

A képviselő-testület 2010. március 31-én megtárgyalta a Homokháti Kistér-
ség Többcélú Társulása 2009. II. féléves működéséről szóló beszámolót. A
többcélú társulás keretében öt nagy feladat kerül ellátásra. Társulás kereté-
ben van megoldva a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási fel-
adatok, a szociális alapszolgáltatási feladatok, a központi orvosi ügyelet, a
belső ellenőrzés valamint a területfejlesztési feladatok. A területfejlesztési
feladatokon belül kerül sor többek között a különböző pályázatok elkészíté-
sére és benyújtására. A beszámoló minden feladat ellátást igyekezett részlete-
sen bemutatni, köztük külön felsorolásra kerültek a pályázatok. A kistérséget
érintő pályázatok közül a közösségi közlekedés korszerűsítésére és fejleszté-
sére kiírt pályázat a Területfejlesztési Társulás keretében került beadásra és
koordinálásra, a többi pályázat a többcélú társulást érinti.
A 2009. évi költségvetés zárását megelőzően elfogadásra kerültek a civil
szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló be-
számolói. Módosításra került a 2009. évi költségvetés, majd elfogadták a
2009. évi költségvetés végrehatásáról szóló beszámolót, a zárszámadást.
Elfogadásra került a szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdál-
kodási rendszer megvalósítására, hatékony működtetésére elfogadott Kon-
zorciumi Szerződés módosítása.
A képviselő-testület a kötelező egészségügyi alapellátás feladatkörben ellá-
tott védőnői ellátás helyettesítésének biztosítása érdekében előterjesztett
megállapodást jóváhagyta.

Dr. Fodor Viola jegyző
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POLGÁRMESTERIBESZÁMOLÓ
• A DAOP-3.2.1
pályázat kereté-
ben megvalósuló
közösségi közleke-
dés fejlesztés beru-
házás befejezésé-
nek időpontja
2010. május 3. El-
készült a 6 db fe-
dett autóbuszváró, új buszforduló,
buszparkolók, és a központi buszfordu-
ló felújítása. Gyalogos átkelőhely léte-
sült a középiskola előtt, valamint be-
szerzésre kerül 20 db hulladékgyűjtő
és 2 db kerékpártároló.
• A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnö-
ke által kiírt a Település Fejlesztési
Alap 2009. évi pályázati alapok pénz-
maradványainak terhére pályázatot
nyújtott be az önkormányzat az Uniós
normáknak megfelelő közterületi ját-
szótér kialakítására, felújítására. A pá-
lyázat 1 millió forint támogatásban ré-
szesült. A pályázat keretében 5 db új
eszköz (óriás mászótorony, kétüléses
hinta, kétüléses rugós mérleghinta, ovi-
vár, piruett) kerül telepítésre.
• Az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér (IKSZT) kialakítására (a művelő-
dési ház felújítása) beadott pályáza-
tunk támogatásban részesült.
• A Gyermekétkeztetési Alapítvány ku-
ratóriuma által kiírt EU Élelmiszerse-
gély programra (ami tavaly eredmé-
nyes volt) pályázat kerül beadásra.
• Önkormányzati Miniszterhez 2010-
ben első alkalommal kerül benyújtásra
az egyszeri támogatás iránti kérel-
münk - elbírálás folyamatban.
• Az általános iskola egyházi fenntar-
tásba adásával kapcsolatban Kis-Rigó
László Püspök Úr személyi titkárát te-
lefonon kerestem meg. Tájékoztatott,
hogy a püspök úr igen elfoglalt, de az
ügy fontosságára való tekintettel sze-
mélyesen fogad majd.
• Az önkormányzat kifizetetlen szám-
láinak értéke 6.570 e Ft, amely tartal-
mazza a közösségi közlekedés fejlesz-
tés önerejének egy részét is. Ezen
túlmenően a 2010. évi intézményi tá-
mogatás a gesztor önkormányzat felé
2010. április 28-ig 4.1 51 .000 Ft esedé-
kes. A bérhitelkeretből 2.781 e Ft ke-
rült felhasználásra.

Dr. Papp Sándor
polgármester



Bio piac
Követendő példával
állt elő az újszegedi
Rendezvényház Kft.
Május 9-én a legkülönfélébb bioter-
mékeket felvonultató vásárnak biz-
tosít helyet a parkolójában. Csong-
rád megye első biopiaca ezentúl
minden vasárnap délelőtt 9 órától
tart nyitva. A kezdeményezés a
Rendezvényház Nonprofit Kft. és
az ASA-RAM Alapítvány együtt-
működésében valósul meg.
A nyitó esemény résztvevői első-
ként kóstolhatták végig a biopia-
con kapható termékek egy részét,
például biotermesztésű rozskenye-
ret, pástétomot, zöldségeket, gyü-
mölcsöket és biomézet.

Csongrád Megyei Közgyűlés
Sajtószolgálata
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A drog előtt...
A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um a „Kábítószer prevenciós tevé-
kenységek támogatására” pályázati
felhívást tett közzé. A pályázat célja
általános, célzott és javallott prevenci-
ós programok támogatása, illeszkedve
a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-
probléma kezelésére” című dokumen-
tumban megfogalmazott célokhoz és
az abban meghatározott színtereken.
A pályázatot a Lélekszerviz Mentálhy-
giénés Szolgáltató Bt készíti el és köz-
reműködik a lebonyolításban is. A
szükséges 10%-os önerőt Pusztamér-
ges Önkormányzata a költségvetésé-
ben szereplő felhalmozási tartalék ter-
hére biztosítja.

Pusztamérges község önkormányzata
két kategória feltételeinek felel meg,
ezért mindkét pályázati kategóriára
pályázatot kíván benyújtani. Pályáza-
ton legalább 100.000 Ft, illetve legfel-
jebb 6.000.000 Ft igényelhető. A tá-
mogatás előfinanszírozású.
CS kategória: A pályázat keretében a
családok elérését biztosítandó olyan
univerzális, célzott és javallott preven-
ciós programok támogatására van le-
hetőség, amelyek reális, szakszerű in-
formációkat juttatnak el a
lakossághoz a kábítószer-probléma sa-
játosságaival, veszélyeivel, a problé-
makezelés lehetőségeivel összefüg-
gésben, valamint a családi rendszer
megerősítését szolgálják.
SZE kategória: A pályázat keretében
a szabadidő eltöltés színterein (bevá-
sárlóközpontok, zenés-táncos szórako-
zóhelyek, fesztiválok, lakótelepek, if-
júsági közösségi terek) olyan
univerzális és célzott, javallott preven-
ciós programok támogatására van le-
hetőség, amelyek a helyi közösségi
erőforrásokra támaszkodva segítik elő
a szerhasználattal szembeni vonzó al-
ternatívák biztosítását, illetve biztosít-
ják a segítő szolgáltatásokhoz való el-
jutás lehetőségét.

Csala István

Tisztelt Pusztamérgesi lakos!
(folytatás a címoldalról)
Ezeken a napokon közel ezer ember megjelenésére számítunk,- akik (500 fő-
nyi versenyző, 1 5-1 8 éves fiú és leány csapatok, 50-60 fő versenybíró) az or-
szág minden pontjáról, országos és - megyei vezetők, csapatkísérők, és érdek-
lődő vendégek, valamint nemzetközi versenyző csapatok és vendégek
lesznek. A verseny ideje alatt községünkben és a térségben fognak megszállni
vendégeink.
A csapatok és kísérőik - előzetes terveink szerint - 25-én (pénteken) délután
érkeznek hozzánk a helyi Gimnázium épületébe. A regisztráció után a szállás-
helyre kísérik a tűzoltó segítők a csapatokat és egyéb vendégeket. Másnap
(26-án, szombaton) reggel a megnyitó után kezdődik el a verseny, ami óriás
verseny-stresszes állapotot hív elő a versenyzőkben. A verseny helyszíne a
Gimnázium és labdarugó pálya melletti terület. A verseny után pincelátogatás
lesz a felnőtteknek és szabadtérre tervezett DISCO a fiataloknak. Vasárnap
délelőtt eredményhirdetések és díjátadások után hazautaznak a csapatok és kí-
sérőik.

Várhatóan a vendégeink je-
lentős része kamaszkorú fia-
tal lesz, ezért előfordulhat,
hogy ők több mozgással és
zaj jal járó tevékenységben
vesznek, részt esetleg késő
esti órákban is. Kérjük Önö-
ket, legyenek toleránsak, se-
gítőkészek a vendégekkel
szemben, hogy azok jól
érezhessék magukat a közsé-

günkben és megtapasztalhassák a falunk páratlan vendégszeretetét. Fontos,
hogy községünk és térségünk jó hírneve az által a rendezvény által is tovább-
örökítést nyerjen!

Mindenkit szeretettel és tisztelettel meghívunk
a rendezvényre!

Mivel községünk ifjúsági csapata is óriási lelkesedéssel készül a versenyre,
fontos, hogy kellő szurkoló tábor erősítse példaértékűen felkészült kiállásukat
a verseny ideje alatt!

Sólya Zoltánné Turcsányi János
elnök parancsnok

BérmálásPusztamérgesen
Pusztamér-
ges, Ruzsa,
Öttömös fia-
taljai járultak
a bérmálás
szentségéhez
április 1 8-án
a pusztamér-
gesi templom-
ban. Az ünne-
pi szentmisét

Kiss-Rigó László püspök atya mutatta
be, valamint ő szolgáltatta ki a bérmá-
lás szentségét is. A hosszas felkészülés
után idén öten teljesítették a szükséges
feltételeket, majd vizsgáztak megfele-
lőre, s részesültek a szentségben.

Bogár-Szabó Ádám



Jelentős közterület felújítási munkák
fejeződtek be május elején. A közössé-
gi közlekedéssel kapcsolatos kistérsé-
gi pályázathoz kapcsolódó bontási-épí-
tési munkák többször is próbára tették
a lakosság idegeit, annak ellenére,
hogy a kivitelezők igyekeztek minél ki-
sebb fennakadást okozni. Három fő
helyszíne volt a munkálatoknak: a
volt felvásárló telepnél buszfordulót
építettek és aszfaltozták a csatlakozó

mellékutak torkolatát, a falu központjá-
ban akadálymentesítették a buszmegál-
lót és kicserélték a közmű vezetéke-
ket, a középiskolánál pedig autóbusz
parkolókat alakítottak ki. Itt a járdát is
meghosszabbították, valamintgyalogát-

kelő helyet
festenek majd
fel az úttestre
a biztonságo-
sabb átkelés
érdekében.
Ennek köszönhetően mindenki felléle-
gezhet majd egy kicsit - főleg télvíz
idején. A sofőröknek nem kell a néha
tengelyig érő sárban fordulniuk, az idő-
seknek és a kisgyermekes anyukáknak

pedig már nem kell a
magas szegélykövek-
kel küzdeniük., mint
eddig.
Eddig a posta, söröző
és a pizzéria előtti terü-
leten is nagy tócsák-
ban állt meg a víz;
csak az maradt meg,
aki úszni tudott. Volt
ugyan vízgyűjtő a
100 Ft-os bolt előtt,

de az égi áldás csak nem akart (vagy
nem bírt) abba az irányba folyni. A
közműcsere utáni aszfaltozásnál erre
is odafigyeltek. Úgy
alakították ki a terüle-
tet, hogy a járdáról és
az úttestről is arra tá-
vozhasson a csapadék.
Hamarosan a (jobb hí-
ján a sofőrök háza
előtt) parkoló autóbu-
szokat sem kell kerül-
getni, mert azok kint
parkolnak majd az ön-

kormányzat karbantartó
épülete mellett. Zöldell-
het a fű a (szomszéd)
ház előtt is. Tehát né-
hány előnye is lesz majd
az építkezésekkel járó
kellemetlenségeknek.
A beruházás tervezett ér-
téke 25 millió forint volt,

de a megismételt közbeszerzési eljá-
rás (az első forduló eredménytelensé-
ge miatt) és a módosítások után közel
29 millió forint szerepelt az összesen
rovatban. A pusztamérgesi önkor-
mányzat költségvetéséből 7,5 millió
forint önerőre volt szükség a megvaló-
sításhoz.
A pályázat részeként a külterületi
buszmegállókat is rendbe szedték: be-
tonozták és zúzott kővel szilárdították
a le- és felszálló helyeket, a Szeged fe-
lé menő oldalon pedig fedett megál-
lók is létesültek.
Az április 28-i testületi ülés után Csí-
kos István javaslatára a képviselők
helyszíni bejárással mindhárom hely-
színen személyesen is tájékozódtak az
építési és kivitelezési munkálatokról.

Csala István
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Mórahalmon zárult az a kon-
ferenciasorozat, amelyen a
helyi értékekről, a hungari-
kumokról és azok megőrzé-
séről cseréltek tapasztalato-
kat a jelenlévők.
Pusztamérgesről Radics Bá-
lint citerakészítő vitte el a
hangszereit. Öttömösi spár-
gából készült ételeket, homo-
ki borokat - köztük a Far-
kas Testvérek pincéjének
borait - valamint zákányszé-
ki alma- és őszibaracklevet,
gyümölcskészítményeket le-
hetett kóstolni.
Az Aranyszöm Rendezvény-
házban tartott konferenciá-

ról Dr. Zakar Péter, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés
alelnöke így nyilatkozott:
"A célunk az, hogy azon
vállalkozások, amelyek a
hagyományainkat őrzik, és
így állítanak elő értékeket,
megőrizzék pozíciójukat."
Előadások hangzot-
tak el a helyi identi-
tás megőrzésének
fontosságáról, a ho-
mokhátsági szőlő-
termelésről.
Nógrádi Zoltán,
Mórahalom polgár-
mestere a fenntart-
ható fejlődésről, Ba-

logh László, az MTV
Közalapítvány Kuratóriumá-
nak elnökhelyettese pedig a
hungarikumok média-mellő-
zöttségéről tartott előadást.
A konferencia mellett szi-
nes kulturális programmal
mutatkoztak be a pusztamér-
gesi és az öttömösi általá-
nos iskola diákjai. Fellépett
a Happy Jumpers Ugrókö-
tél Csoport, az Őszirózsa

Nyugdíjasklub, és az öttö-
mösi asszonykórus is.
A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat eddig is kiemelten
kezelte a hungarikumok,
így Csongrád megye értéke-
inek megőrzését, ezért min-
den településen gyűjtöget-
ték és kistérségenként
csoportosították a megye ér-
tékeit. A kutatómunkáról és
az összegyűjtött hungariku-

mokról, valamint a készü-
lő hungarikum-törvény-
ről a programsorozat
előtt a Megyeházán tar-
tott sajtótájékoztatón szá-
molt be Dr. Zakar Péter
és Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyűlés alel-
nöke.

Csala István

Aszfalt, beton, zúzott kő

Hungarikumoka középpontban
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Szakmai berkekben már a tavalyi ver-
seny óta keringett a levegőben a hír,
de a Magyar Tűzoltó Szövetség
(MTSZ) 2009. december 1 -i határoza-
ta óta vált hivatalossá, hogy az V. Or-
szágos Ifjúsági Tűzoltó Versenyt a
Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség-
gel közösen településünkön rendezik
meg. A verseny előkészítésének, lebo-
nyolításának és értékelésének szervezé-
sével a testületi ülés Mihály Jánost, a
MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat vezető-
jét és Békés Jánost, a MTSZ iroda
volt vezetőjét bízta meg. A helyi előké-
szítési és szervezési feladatok végzésé-
re pedig a Csongrád Megyei Tűzoltó
Szövetségen keresztül Darázs Sándor
elnököt kérték fel.
A felszerelések szemléje és a helyszí-
ni bejárás még év elején megtörtént,
április közepén pedig a felkészülési fo-
lyamat újabb fontos állomásához érke-
zett. Gyakorlati képzéssel egybekötött
versenybírói tanfolyam zajlott a közép-

iskolában április harmadik hétvégé-
jén. Pénteken elméleti foglalkozások
voltak, amelyeken a vizsgázni szándé-
kozó, hivatásos vagy önkéntes tűzol-

tói állományba tartozók elsajátították
a verseny értékeléséhez szükséges
szakismereteket. A 47 főnyi bírói állo-
mány végzi majd a június 25-27. kö-
zött zajló verseny szakszerű és szigo-
rú pontozását. Iskolapadba ült Vincze
László, tűzoltó egyesületünk ifjúsági
felelőse is. "A szabályzat alaposabb is-
merete és a gyakorlott bíró kollégák-
kal folytatott tapasztalatcsere által sze-
retném minél jobban felkészíteni a
pusztamérgesi ifjúsági csapatot a ver-
senyre. Hiszem, hogy a fiúk képesek
helytállni ezen a megmérettetésen, de
fel kell kötni a nadrágszárat, mert erős
lesz a mezőny. Mindenki nagyon ké-
szül, különösen a ruzsai csapat, aki

szintén szeretné magáénak tudni a
vándorserleget. - mondta Vincze Lász-
ló a vasárnapi gyakorlás előtt.
Jó alkalom volt ez a bíróknak és a csa-
patoknak egyaránt; a helyi fiú csapat
és az üllési lányok versenyszerűen
gyakorolhattak, a bírók pedig értékel-
ték a teljesítményt és megvitatták a
szabályok értelmezésében fennálló
esetleges véleménykülönbségeket. A
résztvevők elismeréssel szóltak a fel-
készülés színvonaláról, ami látváyos
és nívós verseny lebonyolításra enged
következtetni.
Kozma József tűzoltó alezredes - aki
már egy tucat szaktábort szervezett,
amin az utóbbi években a pusztamér-
gesi ifjúsági raj is részt vett - szerint a
legfontosabb a logisztika: ha mindig
minden a helyére kerül és van aki ezt
megfelelően koordinálja, akkor baj
nem lehet. Szerinte sem egyszerű, de
korántsem lehetetlen feladatra vállal-
kozott a település; kollégáival együtt
érdeklődéssel várja a június végét.
A versenykiírást - mint a versenyre
való meghívást - a megyei szövetsé-
gek valamint a Magyar Diáktűzoltó
Szövetség kapták meg abban a re-
ményben, hogy a rendezvényen a
megadott számú csapattal vesznek
részt. A kiírás és a feltételek a
www.pusztamerges.hu oldalról is le-
tölthetőek.

Csala István

A versenybírók többsége csapatukkal együtt készül

Cserkészet
Katapult építésébe kezdtünk a gyerekekkel
a plébánián. Nagy 2-3 méteres fenyőrön-
kökből építjük működő ostromgépünket. A
gyerekek így bepillanthatnak egy kicsit a
középkorba, megismerkedhetnek annak né-
hány szokásával. A történelem egyszerű
oktatása mellet fontos, hogy tapinthatóvá,
átélhetővé váljanak az egyes események. E
mellett a közösségépítés fontos eleme a kö-
zös munka, az együttműködés a másik em-
berrel. Ennek szellemében minél szélesebb
kört nyitottunk az együttműködésre: a fa-
anyagot az Öttömösi Erdei iskolától, a
Molnár családtól kaptuk; a fát a plébániára
elszállította Bihari Sándor; a famunkát Kó-
szó Gábornak köszönhetjük; a szereléshez
pedig a helyi Iparcikk bolttól kaptuk a szö-
geket, vasanyagot. Terveink szerint a mun-
ka kitart nyárig.

Bogár-Szabó Ádám

Sportnap Pusztamérgesen
Sportnapunkat három falu (Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa) hittanosai-
nak, fiataljainak rendezzük és meghívtuk a pusztamérgesi nagycsoportos
óvodásainkat is. A gyerekekért busz megy Ruzsára, Öttömösre és Petróc-
ra, a nap végén pedig hazaviszi őket. A lebonyolításban részt vállal a Ka-
tolikus Ifjúsági Alapítvány, illetve a Pusztamérgesi Középiskola, mint
házigazda. Fő támogatónk a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács.
A programokból: fejelőverseny, dekázóverseny, foci, kötélhúzás, csoki-
evő verseny, gyögyfűzés, rajzversenyek, tollaslabda, sárkány, méta, cél-
badobás, zsákbanfutás, lufitaposás, gólyaláb, böki-löki, emberes csúzli, a
nap végén éjszakai számháború. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik
és 15:00-kor fejező-
dik be. Buszindulás
ezt követően. A
részvétel ingyenes,
minden gyerek ebé-
det is kap.
Eredményhirdetés,
díjátadás a másnapi
szentmiséken lesz
mindenkinek a saját
falujában.

Szponzoraink:
Maresi Foodbróker (Bahlsen kekszek, Hit, Leib-
niz kekszek), Magyar Madártani Egyesület, Ma-
dártávlat Magazin, Szikrai Borászati Kft (Piros-
ka szörp), Mecsek Drog Kft, Mecsektea
gyümölcsteák, Természet Búvár Magazin, Va-
don Magazin, Süni Magazin, Jánossy Kiadó -
National Geographic Kids, Winkler Iskolaszer
Kft. – építés, barkácsolás, festés, rajzolás, kézi-
munka, Képmás Családmagazin
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Bűnmegelőzésitanácsok
1. Internetes felhívás

Egyre népszerűb-
bek az internetes
vásárlások, cse-
rék, kedvezőnek tű-
nő ajánlatok, de
legtöbbször ezek
nem a vártnak

megfelelően szoktak alakulni. Hiszen
a csalók, az emberek jóhiszeműségét,
jóindulatát, bizalmát használják ki!
Kérem, hogy az Interneten keresztül
ismeretlen személyekkel cserét, adás-
vételt ne bonyolítsanak le, hiszen a

későbbiek során nem lesz lehetőség
reklamációra! Nem garantált, hogy a
megbeszéltek szerint sikerül az üzle-
tet lebonyolítani!
2. Kerékpárlopás megelőzése

Kerékpárjaikat akkor is zárják le, ha
csak néhány pillanatra akarják azt el-
hagyni! A nagyobb biztonság érdeké-
ben érdemes több típusú zárat használ-
ni és mindig rögzített tárgyhoz

lezárni a kerékpárjukat! Ha rendel-
keznek csomagtartóval vagy kosár-
ral, abban soha se hagyjanak értéket,
azt mindig vigyék el magukkal!
A település körzeti megbízott rend-
őre Bakos László rendőr törzszász-
lós 06-20/209-53-24, aki páros hé-
ten hétfőn 11:00-13:00 óra közötti
időtartam alatt tart fogadóórát a
körzeti megbízotti irodában! Fordul-
janak hozzá bizalommal!
A Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancs-
noka Köles Attila rendőr őrnagy min-
den hónap első hétfőjén tart fogadó-
órát 14:00 és 16:00 óra között.
Vigyázzanak magukra és ér-

tékeikre!
Pópity Beatrix rendőr zászlós

Mórahalmi Rendőrőrs

Az elmúlt alkalmak során megismerhették egy depressziós
beteg (legyen a neve Peti) történetét, aki segíteni szeretne
a többi betegnek azzal, hogy leírta tapasztalatait a betegsé-
gével kapcsolatban. Íme a befejező rész! (a szerk. )Peti gondolatai adepresszióról

3. rész
A depresszió: az ellenségem, ami ellen küzdök. Már tudok
élni a betegségemmel, mert sok mindent tudok róla. Már
tudtam dolgozni, így szembetűnő volt a javulás. Közben ita-
lozni is eljártam. Barátok közt jobban telik az idő. Megis-
mertem valakit, akivel jól éreztem magam, és csakhamar
barátok lettünk, komoly barátok. Mi a különbség az ivócim-
bora és a barát között? A baráttal bensőséges dolgokat: örö-
möt és bánatot is meg lehet beszélni. Aki ezzel a betegség-
gel küzd, az többnyire magányos. Falat emel maga körül,
zárkózottá válik, és szorongásáról nem beszél.
Új barátom megértett. Éreztem, hogy őszinte,
és én is az voltam vele. Lassacskán kezdte le-
rombolni a magány, és zárkózottság okozta fa-
lat. Úgy éreztem, hogy a lelkem is megkapta
a gyógyszerét, mert jól esett ez az őszinte ba-
rátság érzése. Egyszer észrevettem hogy Ő
nem iszik, nem dohányzik.
- Jól látom? – kérdeztem.
- Igen. – mondta.
- Hogy tudtál ilyen könnyen leszokni?
- Jézus segített. – felelte.
- Na persze. - gondoltam.
- Lesz a faluban evangelizáció - igehirdetés,
zenés istentisztelet. . . gyere el! - Elmentem. Eltelt egy kis
idő, és amikor újra találkoztunk; megkérdezte:
- Milyen volt?
- Hát… Az énekek tetszettek, a többi fura volt.
- A másik faluban is lesz összejövetel, gyere el! Fizetni
nem kell, hozunk, viszünk.
Jó, elmentem. És ott bemutatta a testvérét, barátait. Azt hi-
szem ez jól esett. Éreztem a közvetlenséget, közelséget.
Szépek voltak a dalok, és az az őszinteség és barátság, aho-

gyan közeledtek hozzám, csodás volt. A barátai, testvére, a
pásztor odajött hozzám és átölelt. Nem tudom hogyan, de
erőt tudtam meríteni belőle. Jól éreztem magam közöttük.
Mindez, ami történt velem megindított bennem egy gondo-
latsort: Vajon meg tudtam volna azt, hogy hány jóember
vesz körül nap, mint nap? Talán sohasem.
Egy másik alkalommal, amikor a pásztorral beszélgettem,
ezt mondta nekem:
- Téged szeret az Úr, és ezt akár próbára is teheted
Na jó - gondoltam. Két nap múlva azt mondtam, leteszem
az italt, gyógyszert és a kávét. (Azt nem írtam, hogy több-
féle gyógyszert is szedtem előtte nem csak a depresszió-
ra). És újabb csoda történt. Nem hiányzott se ital, se
gyógyszer. Érdekes dolog történt. Többet kezdtem foglal-
kozni az egészségemmel. Egészséges ételeket kezdtem en-
ni. Rájöttem, hogy az se drágább és az is igaz lehet, hogy
több pénz marad, mert nem iszom.
Ma már nem a depresszió ellen küzdök, hanem azon gon-
dolkodom, hogyan tudnék én segíteni másoknak? Azok-

nak, akik megpróbálják felvenni a harcot, és
küzdenek. Mert ez egy küzdelem és nem
könnyű a győzelem. Kell a segítség a felis-
meréshez, az elfogadáshoz de a gyógyulás a
cél, amit nehéz elérni. Nem vagyok orvos, a
gyógyszerekről viszont tudom azt, hogy
vannak káros mellékhatásaik.
A gyógyulásom nem teljesen az én érde-
mem. Sok segítő ember vett körül. Szomszé-
dok és Barátok. Nem csak barátságot kap-
tam, hanem szeretetet, megértést,
őszinteséget és hitet. Ezek azok a gyógysze-
rek, amiknek nincsenek mellékhatásai. Ezek
az igazi gyógyszerek. Ezek állítottak talpra

és nem tudom, hogyan tudnám meghálálni!
Ha valaki kedvet érez arra, hogy megossza történetét, gon-
dolatait a hozzá hasonló problémákkal élőkkel, akár név
nélkül, jelentkezzen a Gondozási Központban Ótottné Ibo-
lyánál vagy a 06-30/963-45-69-es telefonszámon!
Az elmúlt alkalmak során megismerhették egy depressziós
beteg történetét, aki segíteni szeretne a többi betegen az-
zal, hogy leírja tapasztalatait betegségével kapcsolatban.

Gondozási Központ



Tájékoztató
a 2010. évi országgyűlési képvise-
lők választásának I. fordulójáról
A 2010. évi országgyűlési képviselők vá-
lasztásának első fordulóján Pusztamér-
ges községben két szavazókör állt a vá-
lasztók rendelkezésére. A 002-es
szavazókör volt kijelölve az igazolással
szavazók részére.
A 001-es szavazókörben (általános isko-
la) a névjegyzékben felvettek száma
467 fő volt, ebből 273 fő élt a választás
lehetőségével. Az egyéni képviselő jelöl-
tekre leadott szavazatokból (273) 2 sza-
vazat volt érvénytelen, így érvényes sza-
vazatok száma 271 .
Ebből:
Bozsóné Dr. Margócz Katalin 17
Hódi Tamás 3
KnipfRóbert 19
Dr. Kozma József 32
Nógrádi Zoltán 163
Pápai István 0
Tóth Péter 37
szavazatot kapott.

A területi listán az urnában lévő szavazó-
lapok száma 273 volt, melyből 3 volt ér-
vénytelen, 270 volt az érvényes szavaza-
tok száma. Ebből:
Magyar Demokrata Fórum 6
Lehet Más a Politika 15
Civil Mozgalom 16
MIÉP 0
Fidesz-KDMP 156
MSZP 36
Jobbik 41
szavazatot kapott.

A 002-es szavazókörben (művelődési
ház) a névjegyzékben felvettek száma
484 fő volt, ebből 288 fő élt a választás
lehetőségével. Egyéni képviselő jelöl-
tekre leadott szavazatokból (288) 2 sza-
vazat volt érvénytelen, az érvényes sza-
vazatok száma 286. Ebből:
Bozsóné Dr. Margócz Katalin 10
Hódi Tamás 5
KnipfRóbert 27
Dr. Kozma József 40
Nógrádi Zoltán 171
Pápai István 0
Tóth Péter 33
szavazatot kapott.

A területi listán az urnában lévő szava-
zólapok száma 288 volt, melyből 1 volt
érvénytelen, 287 volt az érvényes szava-
zatok száma. Ebből:
Magyar Demokrata Fórum 7
Lehet Más a Politika 12
Civil Mozgalom 22
MIÉP 0
Fidesz-KDMP 169
MSZP 41
Jobbik 36
szavazatot kapott.

Dr. Fodor Viola
jegyző, a HVI vezetője
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DELIKÁT 8
A játszóteres felhívásunkra és
múlt havi beszámolónkra a főzős
kedvű és segítő szándékú házi-
asszonyoknak köszönhetően az ed-
digi 5,5 kg DELIKÁT 8 ételízesítő
csomagolás mellé újabbak gyűltek
össze, így április végén összesen
16 pályázatot tudtunk postára ad-
ni!
A gyűjtést természetesen tovább
folytatjuk az e-Magyarország Pont-
ban, hogy tovább növeljük esélyün-
ket! Ha van, gyűjtse össze Ön is a
zacskókat! Főzzünk együtt játszóte-
ret! Beküldési határidő: július 1 5. és
augusztus 15.



Gyermekvasárnap
AGyermekétkeztetési Alapítvány
paprikáskrumlival ünnepelt

A bőség zavarával küzdöttünk május 9-én
vasárnap, hogy a sok lehetőség és prog-
ram közül épp melyiket is válasszuk.
A gyermekétkeztetési Alapítvány a min-
denki ebédel program keretében harmadik
éve rendezi meg a Gyermekvasárnapot,
paprikáskrumpli-főző versennyel egybe-
kötve. A rendezvény helyszíne idén a Bu-
dapesti Vidámpark volt. Az önkormányzat
átvállalta az utazás költségének felét, így Pusztamérgesről
26 fő vehetett részt a rendezvényen. A nap sikeréhez sokan
hozzájárultak, a gyerekek felügyeletében Szögi Tiborné vé-
dőnő, Ráczné Böröcz Ilona tanárnő valamint Csíkos Anasz-
tázia segített. Az időjárásra sem lehetett panaszunk: ahogy

a Vidámparkba
értünk a nap is
kisütött.
A résztvevő gye-
rekek egész nap
kedvükre játsz-
hattak a vidám-
parkban, ingyen
próbálhattuk ki
az összes játé-
kot. Kedvünkre
forogtunk és pö-
rögtünk egész-

nap. A nagyobb gyerekek bátran ültek fel a szinte már félel-
metesnek tűnő extrém forgókra is, a hullám- és
szellemvasútra. A kisebb gyerekek a dzsungel, az elvará-
zsolt kastély a mesecsónak varázsával és a kisebb forgók
élményével gazdagodhattak. Néha nagyon nehéz volt vá-
lasztani a sok érdekes játék és a színpadon egymást követő
„Megasztárok”, Bencsik Tamara, Molnár Ferenc Caramel,
Mujahid Zoli fellépése között. Lépten-nyomon a „Jóban
rosszban” sorozat színészeivel a „tv2 sztárjaival” találkoz-
tunk. Igazi autógram gyűjtő láz indult el a gyerekek kö-
zött, aminek a színészek kedvesen és türelmesen tettek ele-
get.
Hogy éhesek se maradjuk a paprikás krumplinkat is jó ke-
zekre bíztuk, két igazán profi főző gondoskodott róla. Csí-

kos István
és Veres
Csaba vál-
lalkozó fő-
zött, és ők
ajánlották
fel a szük-
séges alap-
anyagokat
és eszkö-
zöket is.
Ezúton is
köszönöm

a segítségüket, ami
olyannyira jól sikerült
hogy több színész énekes
is a mi bográcsosunkat
kóstolgatta, dicsérte és
választotta ebédjéül.
Ebéd után rögtön rekor-
dot döntöttünk, hiszen
ennyi vidám gyerek és
felnőtt még soha nem ne-
vetett egyszerre. Nekünk
sikerült, felállítottuk az
új nevetési rekordot.
Majd újra bevetettük ma-

gunkat a sztárok felkutatásába, és a játékba.
Veres Csabáné
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A rekordkísérlet
sikerrel járt. A re-
kordot rögzítők
szerint közel 400
gyerek nevetett
egyszerre.
A Szegedi Tudo-
mányegyetem ál-
tal tartott eddigi
csúcson 310-en
nevettek.




