
Az iskoláról
Tisztelt Szülők,
Tisztelt Lakosság!

A pusztamérgesi általános iskolát érin-
tő találgatások, híresztelések miatt ra-
gadtam tollat, és egy pontos, valós tájé-
koztatással szeretnék szolgálni a
település lakossága felé.
Hiszem és vallom, hogy egy település
nem létezhet iskola nélkül, annak a fa-
lunak nincs jövője, ahol a gyerekek
nem tudnak saját falujukban iskolába
járni. Ezt a gondolatot mindig szem
előtt tartva, a gyerekek érdekeit maxi-
málisan figyelembe véve történtek az
iskolával kapcsolatos döntések, átszer-
vezések.
Mindenki számára ismert és köztu-
dott, hogy az oktatási feladatokat Ru-
zsa község önkormányzatával közö-
sen, intézményi társulás formájában
látjuk el 2007/2008-as tanév óta. Erre
a lépésre, mint oktatási, mint költségve-
tési szempontok miatt szükség volt.
Az oktatási törvény előírja az
úgynevezett kihasználtsági
mutatót, ami annyit je-
lent, hogy meghatározta
az osztályonkénti kötele-
ző minimális tanulói lét-
számot. Ha ezt egy iskola
nem tudja teljesíteni, ak-
kor az állam a központi
költségvetésből a tanulók
létszámának a kötelező
létszámtól való eltérés
arányában kevesebb normatívát bizto-
sít, továbbá az iskola elesik azoktól a
kiegészítő normatíváktól is, melyeket
csak a társulási formában működő isko-
lák igényelhetnek, így az iskola mű-
ködtetése csaknem teljes egészében az
önkormányzat költségvetését terheli.
A kistelepülések költségvetése, így
Pusztamérges község Önkormányzatá-
nak költségvetése sem tudja, és tudta
ezt a pluszt átvállalni, ezért az iskolai
feladatellátás veszélybe kerülhetett vol-
na. Amásik kényszerítő tényező a költ-

ségvetési törvény volt, amely kimond-
ja, hogy azok az 1500 főnél kisebb
lélekszámú települések, akik az oktatá-
si feladataikat önállóan látják el, nem
igényelhetnek ÖNHIKI támogatást.
Az önkormányzat évek óta csak az ÖN-
HIKI támogatás igénybevételével tud-
ta és tudja a települést működtetni.
Ezen kényszerítő tényezők együttes ha-
tása miatt hozta létre a két testület az
oktatási intézményi társulást. A társu-
lás létrejöttével Pusztamérges csak
előnybe részesült, hiszen az általános
iskola kihasználtsági mutatója a törvé-
nyi előírásoknak megfelel a társulási
formában történő működtetés miatt,
és az ÖNHIKI igénylés lehetősége is
megmaradt.
Sajnos a problémák ez-
zel az intézkedéssel
nem szűntek
meg, mert
a gye-
re-

kek létszáma és a központi költségve-
tésből biztosított normatíva is
fokozatosan csökkent.
A felsorolt okok miatt az önkormány-
zatnak egyre több pénzt kell biztosíta-
ni egyéb forrásból az általános iskolai
oktatás ellátására, melyet a gazdasági
válság csak tovább súlyosbított.
Ebben az időszakban merült fel a kér-
dés – Hogyan tovább?
A testületi üléseken rendszeresen
visszatértek az általános iskolát érintő
gondok, de a probléma megoldására a

képviselőtestület nem talált megnyug-
tató választ. Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselő úr felajánlotta segít-
ségét, és azt elfogadva, mint egy
lehetséges megoldás, jutottam el Dr.
Kiss-Rigó László Püspök Úrhoz.
Személyes találkozásunk és beszélge-
tésünk alkalmával a Püspök Úr bizto-
sított segíteni akarásáról és megértésé-
ről. Az egyház már Csongrád
megyében is több iskolát működtet,
így a pusztamérgesi általános iskolát
is átvenné és működtetné a
2011 /2012-es tanévtől. A püspök úr
csak abban az esetben tárgyal a pol-
gármesterrel az iskolát érintő dolgok-
ról, ha a szülők írásos nyilatkozatának
birtokában van, és a szülői szándék és

akarat találkozik a
képviselőtestület
szándékával és
akaratával.
A püspök úrral tör-
ténő beszélgetésről
tájékoztattam a
képviselőtestület
tagjait és az általá-
nos iskola vezető-
it, pedagógusait.
Az egyház segítsé-
gét elfogadván az
az elképzelésünk,
hogy a 2010/2011 -
es tanév kezdetén
az iskolás szülők
és érdeklődők szá-
mára szervezünk
egy közös szülői

értekezletet, ahol az egyház képviselő-
je elmondja elképzelésüket, az iskola
működtetését illetően. A szülők és a
jelenlévők feltehetik kérdéseiket, vá-
laszt kaphatnak aggályaikra.
Írásom befejezéseként hangsúlyozni
szeretném, hogy a fent leírtak, csak
egy lehetőség, és a döntés a szülők
akaratát figyelembe véve, a gyerme-
kek érdekeit maximálisan szem előtt
tartva születik majd.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:

Dr. Papp Sándor polgármester
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Képviselőtestületi ülések
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.
április 28-i ülésén megtárgyalta a település egészségügyi helyzetét.
Erre a napirendre tájékoztatót készített a háziorvos, a fogorvos és a vé-
dőnő. Mindhárman színvonalas tájékoztató keretében vázolták fel
munkájukat, az egészségügyi ellátást érintő kérdéseket és a megoldás-
ra váró feladatokat.
Beszámoló hangzott el az adóhatóság 2009. évi munkájáról, ahol fel-
merült a sok kintlévőség behajtása érdekében a bírósági végrehajtó
igénybevételének a lehetősége is. A lakosság nagyobb része az adóbe-
fizetések területén jogkövető magatartást tanúsít, a hátralékokkal ren-
delkezőknél alkalmazni kell a jogszabály által biztosított behajtási le-
hetőségeket.
Elfogadásra került a Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiája,
amely elsősorban pályázatok benyújtását segíti elő.
Döntött a képviselőtestület az önhibáján kívül hátrányos helyzetű tele-
pülések (ÖNHIKI) iránti igény benyújtásáról. Sajnos ennek benyújtási
feltételei egyre szigorúbbak, így kedvező elbírálás esetén sem igen
fog javulni az önkormányzat anyagi helyzete. Az önkormányzatnak
egy évre van lehetősége munkabérhitel, és folyószámlahitel keret meg-
állapítására. Ebben az évben ez most lett esedékes. Mindkét hitelkeret
esetében névszerinti szavazáson alapuló döntés született.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a „Kábítószer prevenciós te-
vékenységek támogatására” pályázati felhívást tett közzé. A pályáza-
tot több különböző kategóriában lehetett benyújtani. Pusztamérges
község önkormányzata két kategória feltételeinek felelt meg, ezért
mindkét kategóriára pályázatot nyújtott be.
A képviselő-testület módosította a szociális ellátásokról szóló helyi
rendeletét elsősorban a szociális szolgáltatások és az étkezési térítési
díjak változása miatt.
Ennek megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó intézményben a
szociális étkeztetés intézményi térítési díj mértéke áfa nélkül:
a.) Elvitel esetén: 220 Ft/adag
b.) Kiszállítással: 320 Ft/adag.

A házi segítségnyújtás a térítésmentes napi félórát meghaladó gondo-
zás esetén:
a.) Szociálisan rászorult személy esetén: 600 Ft/fő/óra
b.) Szociálisan nem rászorult személy esetén: 850 Ft/fő/óra.

Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek minél jobb hasznosí-
tása érdekében három földterületen hozzájárult a képviselő-testület az
erdősítéshez. Ahhoz, hogy a következő évben ezen munkálatok meg-
kezdődhessenek felhatalmazták a polgármestert az ezzel kapcsolatos
szerződések megkötésére.
Felmerült még az általános iskola egyházi fenntartásban való működ-
tetése, melyről a polgármester külön cikkben fog tájékoztatást adni.

- - -
A képviselő-testület 2010. május 26-án megtartott ülésén megtár-
gyalta a település 2009. évi közművelődési tevékenységéről szóló be-
számolókat, ennek keretében a művelődési ház, a könyvtár és az e-Ma-
gyarországpont munkájáról adott részletes tájékoztatást. Mindhárom
területen dolgozó különös figyelmet fordít a gyermekek nyári szabad-
idejének hasznos eltöltésére, foglalkoztatására. Ennek érdekében film-
vetítéseket, nyári táborokat és különböző rendezvényeket szerveznek.
A Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatót adott a 2009.
évi tevékenységéről. Pozitívumként hangzott el, hogy az elmúlt év-
ben csak négy tűzesethez kellett kivonulniuk. A tűzoltóparancsnok ezt
a kevés tűzesetet nemcsak a megelőző munkának, hanem a szerencsé-
nek is tulajdonította. Szó volt még a június 25-27-én megrendezendő
Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny szervezéséről, amelynek, mint is-
meretes községünk ad otthont, és kb. 700 vendégre számítunk a ver-
seny alatt.
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POLGÁRMESTERIBESZÁMOLÓ
Az önkormányzat képvi-
selő-testületének május
26-i ülésén az alábbiak-
ról tájékoztattam a kép-
viselőket:
(A) Lejárt határidejű
határozatok végrehajtá-
sára nem volt szükség.
(B) Átruházott hatáskörben a következő
döntések végrehajtása történt: 2 fő részére te-
metési segély kiutalása történt 12.000 Ft/fő,
valamint 1 fő részére temetésre biztosított ka-
matmentes kölcsön kifizetéséről intézkedtem
50.000 Ft összegben.
(C) A két ülés között eltelt időszak esemé-
nyeiről a következőkről tájékoztattam a kép-
viselő-testületet:
# A DAOP-3.2.1 pályázat keretében megva-
lósuló közösségi közlekedés fejlesztésének
beruházása befejeződött, a műszaki átadás-át-
vétel megtörtént. A beruházás keretében 6 db
fedett autóbuszváró, új buszforduló, buszpar-
kolók, központi buszforduló felújítása, gyalo-
gos átkelőhely létesítése valósult meg, vala-
mint beszerzésre kerül 20 db hulladékgyűjtő
és 2 db kerékpártároló.
# A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke ál-
tal kiírt a Település Fejlesztési Alap 2009.
évi támogatási pályázatára a 2009. évi pályá-
zati alapok pénzmaradványainak terhére be-
nyújtott pályázatunk 1 millió Ft-os támoga-
tásban részesült. Az önkormányzat az Uniós
normáknak megfelelően kialakította és felújí-
totta a közterületi játszóteret. A pályázat ke-
retében 5 db új eszköz (óriás mászó torony,
kétüléses hinta, kétüléses rugós mérleghinta,
ovivár, piruett) került telepítésre.
# A kábítószer prevenciós tevékenységek
megvalósítására a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázati felhívására a KAB-
ME-10 CS. és a KAB-ME-10 SZE. kódszá-
mú felhívásra május 5-én benyújtottuk pályá-
zatunkat összesen 7.891 .500.- Ft értékben.
# Írásban tájékoztattam Kiss-Rigó László
Püspök Urat az április 28-i testületi ülésen az
általános iskolával kapcsolatban elhangzot-
takról.
# Az önkormányzat kifizetetlen számláinak
értéke 5.1 37.000 Ft, amely tartalmazza a kö-
zösségi közlekedés fejlesztés önerejének egy
részét is. A kifizetetlen számlákon túlmenő-
en 2010. évi intézményi támogatásból a gesz-
tor önkormányzat felé 2010. május 28-ig
2.862.000 Ft esedékes. A bérhitelkeretből
2.806.000 Ft, a folyószámla hitelkeretből
631 .000 Ft került felhasználásra.

Dr. Papp Sándor polgármester



Korszerű és biztonságos
Az apróságok birtokba vették az új játszóteret
Szemmel láthatóan örülnek az apróságok és anyukáik a
felújított játszótérnek. Korábban hírt adtam arról, hogy a Csongrád Megyei
Közgyűlés Elnöke a Település Fejlesztési Alap 2009. évi pénzmaradványa ter-
hére pályázatot írt ki. Önkormányzatunk az Uniós normáknak megfelelő köz-

területi játszótér kialakítására, felújí-
tására nyújtotta be pályázatát, amely
sikeres volt. A felújításhoz szüksé-
ges 1 ,5 millió Ft-ból 1 millió Ft-ot
biztosított a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat, 500 e Ft-ot pedig saját
költségvetésünkből tettünk hozzá.
A felállított játékok szépek, praktiku-
sak, de nagyon könnyen elronthatók.
Ha azt szeretnénk, hogy gyermeke-
ink minél több ideig élvezhessék az
új játszótér adta lehetőségeket, ak-

kor jó lenne, ha mindenki rendeltetésszerűen használná. Ez a játszótér elsősor-
ban a kisebb gyermekek részére készült, ezért szeretnénk, ha a nagyobbak (ka-
maszok) nem használnák az apróságok részére készült játékokat. Közös
érdekünk, hogy értékeinket megőrizzük, s a játszótérre közösen vigyázzunk.

Dr. Papp Sándor polgármester
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60 éviboldogságban
Bezdány Zoltán és fele-
sége 1950. május 27-én
Pusztamérgesen kötöt-
tek házasságot. 60 év

még az ember életében is
jelentős, de még jelentősebb az, ha két
ember ennyi évet tölt el együtt ki-
egyensúlyozott, boldog házasságban.
Kevés embernek adatik meg az a lehe-
tőség, az a boldogság, hogy hatvan évi
együttélés után is annyi szeretet marad-
jon szívükben, és ugyan olyan érzése-
ket tápláljanak egymás iránt, mint há-
zasságuk kezdetén. Együttélésükből
három fiuk született, akiket szeretet-
ben, becsületben neveltek fel, s akik
ezt megköszönve mindig mellettük áll-

tak és állnak ma is, a koruk miatt nehe-
zebb időszakban.
Összetartozásukat Pünkösd vasárnap-
ján Isten színe előtt a templomban ün-
nepélyes keretek között ismét megerő-
sítették, fogadalmat tettek arra, hogy
továbbra is egymást szeretve, kitarta-
nak egymás mellett.
Az ő életük sokunknak szép példája le-
het, erőt meríthetünk kitartásukból,
egymás iránti szeretetükből, türelmük-
ből, vagy esetleges megbocsátásukból.
Pusztamérges község lakossága nevé-
ben házasságuk 60. évfordulója napján
személyesen köszöntöttem Etelka né-
nit és Zoli bácsit, akiknek ezúton is is-
mét sok boldogságot, egészséget és
hosszú életet kívánok.

Dr. Papp Sándor polgármester

Amajálison ismerkedtünk
meg, de édesapám azt mondta,
udvaroltatni lehet, férjhez
viszont csak akkor mehetek,
ha betöltöm a húszat -

emlékszik vissza a most 80 éves
feleség, milyen nehezen telt le
az a négy év, amíg csak

ismerkedtek a vőlegényével.

Segítsünk egymásnak!
Pusztamérges község Önkormányzata a szociális ellátá-
sokról szóló rendeletében biztosította, hogy aki olyan sú-
lyos átmeneti pénzzavarba került, ami veszélyezteti saját
maga, vagy családja létfenntartását és rendelkezik olyan
jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön
visszafizetésére, kamatmentes szociális kölcsönt kaphas-
son. Ennek fedezetéül 300.000 forintos keretet állapított
meg a képviselő-testület. A kölcsön szigorú feltételekhez kötött, és kötött a
keret is, így a képviselőtestület csak e keretek között mozoghat. Sajnos az
utóbbi időben a kölcsönt igénybe vevők között egyre többen vannak, akik
elfelejtik, vagy nem akarják a részleteket pontosan fizetni, így ez a keret ki-
merült, nem lehet újabb rászorulókon segíteni mindaddig, amíg a pénzek
visszafizetése meg nem történik. A legutóbbi testületi ülésen a képviselő-
testületnek ezzel a helyzettel kellett szembesülnie, így kénytelenek voltak a
szociális kölcsön iránti kérelmeket elutasítani. Nagyon kérek mindenkit, aki
ilyen jellegű kölcsönnel rendelkezik, és nem fizet határidőre pontosan, gon-
dolja végig, hogy neki is milyen jó volt akkor az azonnali pénzügyi segít-
ség! A pontos befizetéssel tegye lehetővé, hogy mások is, akik erre rászorul-
nak, igénybe vehessék ezt a segélyezési formát.

Dr. Papp Sándor polgármester

A képviselő-testület május 26-ai ülésén történt
(folytatás a 2. oldalról)

Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 24.§-a alapján
az önkormányzatoknak a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és
teljesítménytervet kell készíteniük. Ettől a képviselő-testület a fenti jogsza-
bály alapján 2010-2011 . években eltekinthet. A képviselőtestület ez alól a fel-
mentést megadta.
Képviselő jelezte, hogy tavaly szeptember óta nincsenek fenn a település hon-
lapján a testületi ülések jegyzőkönyvei. (Az ülést követően ennek a problémá-
nak utána néztem, sajnos előfordul, hogy a felvitt anyag a honlapon nem jele-
nik meg, a hiba már másnap korrigálva lett, a honlapon mind a
jegyzőkönyvek, mind a helyi rendeletek megtekinthetők.)

Kissné Dr. Fodor Viola jegyző
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Vándorserleg
"Éljúgy, hogyne vegyenekészre, ottahol

vagy, denagyonérezzékhiányodat,
miutánelmentél"

Ezzel a mottóval indítva szeretném tájékoztatni a köz-
ség lakosságát, hogy a Pusztamérges Községi Szent Fló-
rián ÖTE kezdeményezésére az Országos Tűzoltó Szö-

vetség elnökségi ülése
elfogadta, hogy az idei Or-
szágos Ifjúsági Tűzoltó Ver-
senyen első ízben kerüljön
átadásra a közelmúltban lét-
rehozott Kormos Sándor
Vándorserleg díj .
Az alábbi levélrészletben ol-
vasható ennek létrehozója,
valamint a szövetség felé
megküldött indoklása.
Egyesületünk szeretné, ha

ezáltal a díj által Kormos Sándor volt ÖTE elnök neve
és munkásságának eredménye bevésődve a jövő generá-
ció tudatába, emléke pedig itt maradna közöttünk mind-
örökké.
Kormos Sándor Vándorserleg

Alapítója és átadója:
Pusztamérges község Önkormányzata és
Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület.
Alapítás éve: 2010.

A vándorserleg elnyerésére jogosult lehet:
Az abszolút győztes csapat az országos verse-

nyen. (belföldi csapat)
�eve: Kormos Sándor Vándorserleg

Indoklás:
Kormos Sándor több
éves rendkívül aktív és
lelkes egyesületi tevé-
kenységet végzett a
pusztamérgesi önkén-
tes tűzoltók életében.
Rendkívüli aktivitása
emelte őt elnöki tiszt-
ségbe, melyet odaadó
lelkesedéssel végzett.
Az ifjúsági csapat ne-
velése és az egyesület
erkölcsi fej lődése mindig fontos volt számára és ezért
mindent megtett a hétköznapok során. Az ő kezdemé-
nyezésére nyerte el községünk első ízben a falvak kate-
góriájában az országos verseny rendezési jogát. A ván-
dorserleg megalapításával szeretnénk az ifjúsági
csapatok elé mint példaként állítani személyét és mun-
kásságát. Szeretnénk, ha neve fémjelezné a továbbiak-
ban az önkéntes tevékenység példaértékét az ifjúság és
felnőtt tűzoltók számára egyaránt.

Sólya Zoltánné
az ÖTE elnöke

TÜDŐSZŰRÉS
2010. június 28. (hétfő) 09:00 -15:00
2010. június 29. (kedd) 09:00 -15:00

Tájékoztatom Pusztamérges község lakosságát, hogy a
fent említett időpontokban lakossági tüdőszűrés lesz aMű-
velődési Ház előtti parkolóban. A tüdőszűrést az elmúlt
évekhez hasonlóan szűrőbusz végzi. A tüdőszűrés igénybe-

vételére vonatkozó jogszabá-
lyok értelmében:
40 éves kor felett a tüdőszűrő
vizsgálata évente egy alkalom-
mal, beutaló nélkül térítés-
mentesen vehető igénybe, ha
a személy a mobil szűrés
helyszínén állandó vagy ide-
iglenes lakcímmel rendelke-
zik. Ennek hiányában a lakó-

hely szerint illetékes tüdőgondozó intézetet szíveskedjen
felkeresni az ingyenes szűrés elvégzésére.
40 éves kor alatt:
- a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni,
melynek összege: 840 Ft
- járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú),
háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
- a foglalkozás egészségügyi (alkalmassági) vizsgálatot
kortól függetlenül térítésköteles, összege: 840 Ft
- várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik
igénybe!
AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÜDŐSZŰ-
RÉST VALAMENNYI SZŰRÉSRE JE-
LENTKEZŐ BIZTOSÍTOTT RÉSZÉ-
RE ELVÉGZIK 840 FT TÉRÍTÉSI DÍJ
ELLENÉBEN. A tüdőszűrő térítési dí-
ját a Pusztamérges község Polgármeste-
ri Hivatalában (6785 Pusztamérges,
Móra tér 2.) átvehető csekken tudják befizetni a postán. A
befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt
kell átadni a szűrőbuszon. A befizetésről számla kerül kiál-
lításra a szűrőbuszon, melyet a befizető megkap.
A TÜDŐSZŰRÉSRE KÉREM HOZZA MAGÁVAL:
- TAJ KÁRTYÁT (BETEGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁT)
- LAKCÍMIGAZOLÓ KÁTYÁT
- BEFIZETÉST IGAZOLÓ CSEKKET, AMENNYIBEN

TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNIE.
Kissné Dr. Fodor Viola jegyző



Egy híján húsz
Nem kedvezett idén az időjárás a Sportfesztiválnak. Az egy-
kor legendás Challenge Day kinőtte a nevét, kicsit meg is
változott, új nevet és időpontot kapott a falu apraját-nagy-
ját megmozgató rendezvény.
Elsőként az ovisok adtak műsort, majd Kissné Dr. Fodor Vi-
ola idézte fel a hajdani sportnapokat és köszöntötte a részt-
vevőket. Idén is elindultak a kerékpárosok a három falu kö-
rül és a sulisok is lefutották a varázskörüket, ami után az
általános iskolában folytatódtak a versenyek. A sulicsúcs
10 különböző feladatból tevődik össze. A dobogóra állha-
tott az alsós lányok közül: Szabó Melinda, Papp Teodóra,
Ótott-Kovács Dóra. A felsősöknél: Dúró Barbara, Jakus Ni-
kolett, Csóti Annabell. A fiúknál alsós kategóriában: Masa

Bence, Sziráczki Norbert, Hajdú Máté és Patai Imre. A fel-
sősöknél: Zelei Zsolt, Masa Máté és Nagy Richárd, vala-
mint Szunyogh Szabolcs és Péter Dániel.
A sulimaraton helyi specialitás. 1 9 éve futják a gyerekek a
21 kilométert Ruzsán és Öttömösön keresztül: ketten indul-
nak egy kerékpárral, egyik fut, a másik teker, bármikor cse-
rélhetnek. A lánypárosoknál érmes lett: Jakus Nikolett és
Vilonya Regina, Dúró Barbara és Dúró Krisztina, valamint
Csóti Annabell és Papp Dorina. A fiúknál a leggyorsabb
volt: Kis-Szabó Dávid és Masa Máté, Dobos Máté és Mó-
ra Máté, Masa Bence és Virlics Zoltán.
Délután a Dr. Tóth László Emlékversenyen (félmaratoni
táv) már profi futók indultak, így profi eredmények szület-
tek, az élen: Kapitány Zoltán (Szegedi Titán), Bán Gergely
és Rostás Pál (Napraforgó). A női mezőnyből mindenki itt
futotta élete első félmaratonját, az érmek többsége hely-
ben maradt. Dobogósok: Czifra Dóra (pusztamérgesi kö-
zépiskola), Gera Eszter (SZVSE), Kis-Szabóné Patai Ág-
nes (Pusztamérges). Amíg ők futottak, a művelődési ház
előtt a sportolni vágyók különböző erő- és ügyességi ver-
senyeken szerezhettek tombolákat az esti licithez. Volt
zsírszázalék mérés, trambulin, szinte non-stop step aero-
bic, az előtérben és a nagyteremben fotókiállítás. . . no meg
természetesen büfé is.
A közönség sokkal kitartóbb volt, mint az időjárás; a na-
pot fedél alatt kellett befejezni a szitáló eső miatt. Az ugró-
kötelesek bemutatója idén is - mint mindig - sikert aratott
és sokan tapsoltak az érmeseknek. A nap zárása az árverés
volt, amin sapkák, bögrék, pólók, kulcstartók és számos,
sporthoz köthető dolog talált gazdára.

Csala István
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Tanév vége
A tanév végén minden kedves diáknak és pedagógusnak
jó pihenést és Isten áldását kívánjuk a nyári pihenésükre!
A tervezett nyári plébániai programokról:
v Hittantábor v Karitatív tábor
v Cserkésztábor v Strandolás
v Agyagozás v Kőfaragás
v Katapultépítés v Íjászat
v Kalandpálya v Airsoft
Időben igyekszünk értesíteni mindenkit, illetve a
plébániai hirdetőtábláról, plakátokról lehet tájékozódni.
Áldott szép nyarat!

Plébánia



Településőrök
Tisztelt pusztamérgesiek!

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium 2009-ben a közrend és a közbiz-
tonság erősítése érdekében támogatási
rendszert dolgozott ki településőrök
foglalkoztatására. Ennek keretében az
az Önkormányzat, amelyik javítani kí-
vánja a helyi közbiztonság helyzetét,
támogatásban részesül.

A településőr az Önkormányzat alkal-
mazásában álló munkavállaló, hasonló-
an a polgárőrökhöz közfeladatot ellá-
tó személynek minősülnek. Hatósági
jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerí-
tő eszközt nem alkalmazhatnak.
Öltözetük egységesen került kialakítás-

ra, ruházatuk nem egyenruha, de
egyes kötelező elemeket tartalmaz,
mely alkalmas az egyértelmű azonosí-
tásra. Kék színű formaruhával rendel-
keznek, melynek bal oldalán elöl illet-

ve hátul „településőr” felirat található.
Neonsárga fényvisszaverő mellényt vi-
selnek, melynek hátoldalán fekete szí-
nű „településőr” felirat és a település
neve olvasható. Fekete színű baseball-
sapkájukon szintén a „településőr” fel-
irat látható.
Hasonló feladatkörökkel rendelkez-
nek, mint a polgárőrök, melyek a kö-
vetkezők. A településőr feladatai:
- a településen tevékenykedő hivata-

los (pl. rendőr, bíró, ügyész, börtönőr,
vám és pénzügyőr, tűzoltó) és közfel-
adatot ellátó személyek (pl. Mentőszol-
gálat tagja, egészségügyi dolgozó, pe-
dagógus, jegyellenőr, postás)
munkavégzésének segítése
- rendvédelmi szervekhez, hatóságok-
hoz kapcsolódó jelző tevékenység,
szükség esetén intézkedés kezdemé-
nyezése az illetékes hatóságnál (pl. sza-
bálysértés vagy bűncselekmény észle-
lése esetén)
- közterületek rendjé-
nek felügyelete, a
nyugalmat zavaró
körülmények meg-
szüntetése,
- közvagyon tárgyai-
nak (pl. parkok, ját-
szóterek, középületek, utcabútorok) vé-
delmében való közreműködés
- a településen tartandó rendezvények
esetében a rendfenntartásban, forga-
lomirányításban való közreműködés
- az önkormányzati rendeletek betartá-
sának illetőleg betartatásának a bűn-
megelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági,
településrendészeti célkitűzések meg-
valósításának hatékony támogatása,
azokban való részvétel,
- természeti csapás, baleset, káreset,
műszaki meghibásodás, egyéb veszély-
helyzet során közreműködés az össze-

hangolt segítségnyújtásban, az élet és
vagyonmentésben és a rend helyreállí-
tásában,
- illegális szemétlerakások ellenőrzé-
se,
- közreműködés állat-egészségügyi és
eb rendészeti feladatok ellátásában
(pl. kóbor kutyákról bejelentések meg-
tétele)
- engedéllyel nem rendelkező mozgó,
házaló árusok, kereskedők kiszűrése,
- közreműködés a köztisztaságra vo-
natkozó jogszabályok végrehajtásá-
nak ellenőrzésében,
- közreműködés a közterület, az épí-
tett és a természeti környezet védel-
mében.

Az Önkormányzat 2009. november 1 -
től kezdődően 2 fő településőrt (Heve-
si Tamás és Figura Gábor) alkalmaz.
A Mórahalmi Rendőrőrs őrspa-
rancsnoka Köles Attila rendőr őr-
nagy minden hónap első hétfőjén
tart fogadóórát 14:00 és 16:00 óra
között.
Kérjük, hogy saját és településük biz-
tonsága érdekében segítsék és támo-
gassák a településőrük munkáját!

Pópity Beatrix rendőr zászlós
Mórahalmi Rendőrőrs

**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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Hazaérve a feleség
beszámol a férjének:
- Képzeld drágám,
most jövök a szépség-
szalonból!
- És? Zárva volt?
- - -
Autós a benzinkúton:
- Kérem, ellenőrizné
az abroncsokat!
- 1 -2-3-4 megvannak!




