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Anyárazazévszak,
amikortúlmeleg van
ahhoz, hogy elvégezzük
azt, amiheztélentúl

hideg volt.

Országos TűzoltóVerseny voltPusztamérgesen!
Óriási esemény egy kis falu életében, ha
megnyeri egy városoknak szánt országos
rendezvény rendezési jogát! Ez történt
itt Pusztamérgesen óriási büszkeségünk-
re! Mint azt utólag bevallották, kezdet-
ben féltek az országos szervezők, hogy
egy ilyen kis település majd tudja-e telje-
síteni ezt az óriási feladatot, de tudta!
Nem is akár hogyan! Vendégeink úgy kö-
szöntek el, hogy eddig ez volt a legjobb!

Az ország minden részéről látogattak hoz-
zánk vendégek – közel 700 fő - és mint
elmondták, pozitív élményekkel gazda-
godva mentek haza. A szervező csapat -
mert minden szervezés csapatmunka -
mindent megtett a rendezvény sikere ér-
dekében! Önfeláldozóan és szó szerint
mindent! Már a rendezvény előtt több hó-
nappal tanácskozások, szervezői egyezte-
tések, megbeszélések sora követte egy-
mást, felosztásra kerültek a feladatok.
Fő szervező és anyagi finanszírozó az Or-
szágos Tűzoltó Szövetség és a Csongrád
Megyei Tűzoltó Szövetség volt, de orosz-
lánrész jutott a szervezésből nekünk pusz-
tamérgesieknek is! Nagyon sokat dolgo-
zott és szervezkedett a helyi gimnázium
tagintézmény-vezetője, Soór László úr,
aki hosszú hónapokat töltött azzal, hogy
előkészítse azt, hogy mindenki kényelme-
sen és komfortosan érezze magát a telepü-
lésen. Legyen étel-ital és megfelelő szál-

láshely, minden apró feladatra legyen
megfelelő személy és a programok is
zökkenőmentesen menjenek a maguk út-
ján! Köszönjük szépen mindannyiunk
nevében lelkiismeretes és pihenést nem
ismerő munkáját!
Most értem ahhoz a részhez, amiért való-
jában „tollat ragadtam”! Szeretnék kö-
szönetet mondani nagyon sok embernek,
akik hihetetlen aktivitással és lelkesedés-
sel tették a dolgukat a falunkért, annak
jó hírnevéért és a rendezvény sikeréért!
Köszönetet szeretnék mondani a Puszta-
mérges Községi Szent Flórián Önkéntes
Tűzoltó Egyesület nevében mindenki-
nek, aki segítségét adta a rendezvény
szervezése során a siker érdekében!
(folytatás a 4. oldalon)

Hírháttér
dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy, a
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke
megköszönte a versenyzőknek, a fel-
készítő szakembereknek és a birói tes-
tületnek a lelkiismeretes munkát, a
példamutató, fegyelmezett és eredmé-
nyes versenyzést. Köszönetet mondott
a vendéglátó Pusztamérges község ve-
zetőinek, önkéntes tűzoltóinak, vala-
mint a Csongrád Megyei Tűzoltószö-
vetségnek a magas színvonalú
előkészítő munkáért és a lebonyolítá-
sért.
A szervezők meghívták a Belügymi-
nisztérium vezetőit is, akik a feszített
kormányzati munka miatt csak levél-
ben tudták köszönteni a résztvevőket.
Tállai András önkormányzati államtit-
kár levelét Dobson Tibor tűzoltó ezre-
des, az MTSZ szóvivője ismertette,
dr. Bakondi György tűzoltó vezérőr-
nagy, az árvízi védekezésért és új jáépí-
tésért felelős miniszteri biztos üzene-
tét pedig dr. Bende Péter tűzoltó
vezérőrnagy, az MTSZ elnöke tolmá-
csolta a közönségnek.
A verseny zászlajának bevonásával
egy időben bejelentették, hogy két év
múlva a VI. Országos Ifjúsági Tűzol-
tóversenyt a Békés Megyei Tűzoltó
Szövetség szervezi.
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POLGÁRMESTERITÁJÉKOZTATÓ
Az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének jú-
nius 30-án tartott ülé-
sén a következőkről
tájékoztattam a képvise-
lőket:
• A közösségi közlekedés fejlesztésé-
nek beruházása befejeződött, a műsza-
ki átadás-átvétel megtörtént a forga-
lomba helyezés és a pénzügyi
elszámolás folyamatban van.
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesz-
tési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás
részletes feltételeiről szóló 122/2009.
(IX.17.) FVM rendelet alapján, a LEA-
DER rendezvény jogcím keretében, a
69/2009-es Irányító Hatósági Közle-
mény pályázati kiírása beadott pályá-

zat a helyi termé-
kekre, települési
hagyományokra
épülő tradicionális
rendezvények meg-
tartására adategyez-
tetés alatt van.
• 1 61 /2009.(XI.1 9.) FVM rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújí-
tásra- és fejlesztésre igénybe vehető tá-
mogatásokra a köztemető felújítására
beadott pályázat hiánypótlása, és elő-
zetes helyszíni ellenőrzés megtörtént
az elbírálás folyamatban van.
• A kábítószer prevenciós tevékenysé-
gek megvalósítására a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Pályázati
Felhívására a KAB-ME-10 CS. és a
KAB-ME-10 SZE. kódszámú pályáza-
tokkal kapcsolatban a hiánypótlás
megtörtént az elbírálás folyamatban.
• A közmunka program 2010 június
15-ével véget ért, jelenleg 19 fő dolgo-
zik az önkormányzatnál közfoglalkoz-

tatás keretében és 2010 július 1 -től 8
fő kerül felvételre.
• Az elmúlt testületi ülésen elhang-
zott kérdéssel kapcsolatban felvettük
a Kistérséggel a kapcsolatot, és meg-
kértük, hogy készítsenek összehason-
lító anyagot.
• A MAN típusú autóbuszra nem érke-
zett eddig vételi ajánlat, ezért célsze-
rű lenne a korábbi 1 millió Ft helyett
600.000 Ft-ért hirdetni.
• Az önkormányzat kifizetetlen szám-
láinak értéke 5.602.000 Ft, amely tar-
talmazza a közösségi közlekedés fej-
lesztés önerejének egy részét is.
A kifizetetlen számlákon túlmenően
2010. évi intézményi támogatást a
gesztor önkormányzat felé 2010. má-
jus 28-ig 4.657.000 Ft esedékes. A
bérhitelkeretből 2.985.000 Ft, a folyó-
számla hitelkeretből 2.905.000 Ft ke-
rült felhasználásra.

Dr. Papp Sándor
polgármester

Hasznos információk
A 107-es és a 112-es segélyhívó telefonszámok úgy kerültek
kialakításra, hogy időrendi sorrendbe teszi az Önök hívásait,
tehát ha a tárcsázást követően azonnal nem veszik fel a tele-
font, ez azt jelenti, hogy a segélyhívást fogadó személy ép-
pen mással beszél! Kérjük, legyenek türelemmel, minden-
képp fogadják hívásaikat!
Bármilyen segélyhívó számot tárcsáznak, fontos, hogy el-
mondják nevüket, elérhetőségüket, gyorssegély esetén a
helyszínt, ahol az esemény történt, minden körülményt,
amit éppen látnak és észlelnek! A hívást fogadó személy kér-
dezhet Önöktől - az adatok talán feleslegesnek tűnhetnek,
de ezek azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő szakképzett-
séggel rendelkező kolléga, a szükséges felszereléssel jelen-
hessen meg a helyszínen!
Az összes segélyhívó telefonszám, (a 104, a 105, a 107 és
a 112) ingyenesen hívható számok! A 112-es segélykérő
szám mobiltelefonról SIM-kártya nélkül is hívható! A
112-t akkor érdemes tárcsázni, ha a látott körülményeket
észlelve nem tudják eldönteni, hogy melyik segítségnyújtó
szervet hívják! Ez a telefonszám a Rendőrség épületeiben
kerül fogadásra!
Bejelentéseiket, feljelentéseiket írásban, otthon megírva is
benyújthatják a területileg illetékes Rendőrőrsre vagy Rend-
őrkapitányságra! Feljelentésük tartalmazza az esemény leírá-
sát, mikor és hol történt, továbbá kár esetén a lopási és ron-
gálási kárt összegszerűen tüntessék fel! A feljelentés végére
írják rá, hogy azt otthonukban készítették el!
A település körzeti megbízott rendőre Bakos László rend-
őr törzszászlós (06-20/209-53-24) A Mórahalmi Rendőr-
őrs parancsnoka Köles Attila rendőr őrnagy minden hó-
nap első hétfőjén tart fogadóórát 14:00 és 16:00 óra
között. Vigyázzanak magukra és értékeikre!

Pópity Beatrix rendőr zászlós, Mórahalmi Rendőrőrs

Önkormányzatának, a pusztamérgesi Középiskolának és
a Farkas Tesvérek Pincészetének. Úgy érezzük hogy az
ünnepélyes eredményhírdetést a verseny helyszínén kell
megszerveznünk, ezzel is tisztelegve a szervezőknek.

Tisztelettel meghívjuk Önt
2010. július 30-án 15 órára

a Pusztamérgesi Polgármesteri Hivatal előtti parkban tar-
tandó Ünnepélyes eredményhírdetésre! Természetesen a
különdíjak átadására is ekkor kerül sor. Kérjük, jelenlété-
vel tiszelje meg a borverseny nevezőit, a Régió borászait
és a szervezőket, segítve azon közös törekvésüket, hogy
a Régió borai és borászai minőségüknek, rangjuknak
megfelelő elismerésben részesülhessenek!

Program:
14.30 Vendégvárás
15.00 Köszöntők
15.20 Ünnepélyes eredményhírdetés
1 5.45 Különdíjak átadása
16.00 Happy Jumpers Ugrókötél Csoport

majd litván és lengyel néptáncosok fellépése
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Szőke Sándor Géczi Lajos Kissari István
DBSzBE elnök CsBHT elnök DBSzBE titkár

DunaBorrégióSzőlészekés
BorászokEgyesülete

Meghívó
Tisztelt Hölgyem, Uram!

A XX. Duna Régiós Borverseny 2010. június
18-án Pusztamérgesen került megrendezésre.
A verseny jó körülmények között, kítűnő szer-
vezéssel zajlott - köszönet érte a Csongrádi
Hegyközség munkatársainak, Pusztamérges
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Képviselőtestületiülés
A képviselő-testület június 30-ai ülésén fő
napirendként megtárgyalta a településen
működő óvoda és általános iskola
2009/2010-es tanév munkájáról szóló tájé-
koztatóját. Mindkét tagintézmény részéről
egy igen tartalmas, részletes, mindenre ki-
terjedő tájékoztató került a testület elé. A
szakmai munkán túl beszámoltak az intéz-
mények pályázati lehetőségeiről, eredmé-
nyeiről, s arról, hogy a pályázatok hogyan
tudták segíteni a pedagógiai munkát, illet-
ve egy-egy hátrányos helyzetben lévő tanu-
ló mindennapját.

- - -
Ugyancsak a pályázatokból jelentős össze-
get tudtak fordítani szakkönyvek, fejlesztő
eszközök és berendezések vásárlására, s ez-
zel nagymértékben tudták növelni a taní-
tás, foglalkozás szakmai színvonalát. Az
egyéni órák következtében az előző évek-
hez képest kevesebb lett a bukás.
Az óvodai takarítási szünet 4 hét, ebben az
évben Ruzsán júliusban, Pusztamérgesen
augusztusban lesz. Így biztosítani tudják,
hogy a takarítási szünet ideje alatt az üze-
melő óvoda fogadni tudja a másik óvoda
gyermekeit.
Mindkét intézményben szép számmal vol-
tak rendezvények, ezek közül kiemelték,
hogy az óvodában sok volt a kirándulás,
amelyet nagyon jónak tartottak.

- - -
A pusztamérgesi védőnő 2008. november
1 -től helyettesíti Öttömös község védőnő-
jét, mert az ottani védőnő munkaviszonya
megszűnt.
A szakmai egyeztetéseknek köszönhetően
arra a megállapodásra jutott a két község
vezetősége, hogy a védőnő továbbiakban a
védőnői szolgálatot 2010. augusztus1 -től
Pusztamérges heti 24 órában, Öttömös pe-
dig heti 20 órában látná el. Ezzel a válto-
zással egy év alatt kb. 500 e Ft megtakarí-
tást érne el az önkormányzat. Ennek
érdekében mindkét testület jóváhagyta az
erre vonatkozó együttműködési megállapo-
dást.

- -
Egyéb előterjesztések, javaslatok kereté-
ben felmerültek az elhanyagolt, nem mű-
velt belterületi porták helyzete is. Itt szeret-
ném ismételten felhívni a lakosság
figyelmét, hogy mindenki tegyen eleget a
tulajdonát képező telkek művelési kötele-
zettségének, hogy ne kelljen külön felszólí-
tásban, és szabálysértési eljárásban kötelez-
ni senkit a veszélyes gyomok irtására.

Kissné Dr. Fodor Viola jegyző

Kicsit sárgább
Ki ne szeretne egy szép üres fehér
lapra írni, minden munkát új lapon
kezdeni? De aztán a sok új lap a
szemetesbe kerül. . . és egy újabb
tiszta lapon folytatjuk.
Napjainkban egyre több he-
lyen lehet olyan papírt vásá-
rolni, mely gyártása során
kevésbé terheli a környeze-
tet. A magyar papírgyárak hagyo-
mányosan sok hulladékpapírt hasz-
nálnak fel, az újrafelhasználás az
egyik legmagasabb Európában! Az
így készülő papírt más eljárással fe-
hérítik, ezért nem olyan hófehér -
viszont környezetbarát.
Mitől környezetbarát egy papír?
A papírgyártáshoz vízre, energiára,
fára - vagy más nyersanyagra - illet-
ve vegyszerekre van szükség. A

gyártás során a vizeket, a talajt és
a levegőt terhelő melléktermékek
keletkeznek. Az a gyártó, aki a leg-
kisebb kibocsátás mellett a legke-
vesebb energiával és erőforrás-fel-
használással állítja elő papírjait,
kérheti az arra illetékes szervektől

azok környezetbarát termék-
ké történő minősítését.
Áprilistól a hírlevél is ilyen
papírra készül. Kicsit sár-
gább a papír, mint az előző

alapanyag, de a tartalom a lényeg
- a kiadó így (is) járul hozzá a kör-
nyezetvédelemhez. Kis túlzással
elmondhatjuk, hogy a Pusztamér-
gesi Hírlevél miatt nem kell vá-
lasztania az olvasónak, hogy a rek-
kenő hőségben árnyékot akar vagy
olvasni szeretne. Megteheti mind-
kettőt - miattunk nem vágnak ki fá-
kat.

Csala István

Plébániai nyár
Az algyői hittantábor emléke
még el sem halványult, mikor
napközis tábor szervezésébe
vágtunk bele. Olyan családokat
kerestünk meg, ahol több gyere-
ket nevelnek, és az anyagi hely-
zetük nem teszi lehetővé, hogy
nyaralni, táborba vigyék őket.
Július 19-23-ig tizenkettő gye-
reket hívtunk meg a plébániai napközis táborba. A tábor sikerét jelzi, hogy
olykor húszan is voltunk a pici udvarban. A gyerekek kőből nyílvesszőt,
lándzsát faragtak, gyöngyöt fűztek, bőrből szütyőt, nyakláncot készítettek.
A barkácsolás fénypontja a németországi kőfaragó mester és az Ytong tég-
lákból faragott autó, bagoly, szív és virág elkészítése volt.
Vendégünk volt a bohóc-bűvész házaspár Ruzsáról, akik nemcsak szórakoz-
tatták a gyerekeket, de bűvészmutatványokra is tanították őket. Szerdán a
szegedi Támasz egyesület látogatott ki hozzánk, érdekes „hangfürdőt vehet-
tek” a gyerekek, és a népi mesterségek közül a sás és a kukoricacsuhé fel-
dolgozását, megmunkálását próbálhatták ki. Valamennyi vendégünk ingyen
foglakozott a gyerekekkel és szép számban kaptunk adományokat a Máltai
Szeretetszolgálat pusztamérgesi csoportjától, Rácz Gyula Sütőüzemétől
Bordányból; a Pick Szeged Zrt-től, a Szegedi Sütödék Kft-től, a szegedi Tá-
masz Egyesülettől. Magam a szabadságomat áldoztam a gyerekekért.
Külön köszönjük az önkormányzat támogatását, türelmét; letapostuk a fü-
vet, kitapostuk a virágokat is itt-ott. Köszönjük a pusztamérgesiek megérté-
sét a hangoskodások, a vizes játékok által okozott kellemetlenségek miatt.
Fürdőbe nem tudtunk menni, helyben oldottuk meg a pancsolást, a magunk
hűtését hideg vízzel a nagy melegben. Tudjuk, hogy sokan aggódtak miat-
tunk - egyfajta háttértámogatásnak éreztük ezt - de nem lett semmi gond be-
lőle. A nyár hátralévő részében cserkésztáborba megyünk első cserkészpró-
bánkat teljesíteni, valamint augusztus utolsó hetében a szentmisére
rendszeresen járó gyerekeket és szüleiket visszük el a mórahalmi fürdőbe
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőnk jóvoltából. Isten áldja minden tá-
mogatónkat!

Bogár-Szabó Á.
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Országos Tűzoltó Verseny volt
Pusztamérgesen!

(folytatás a címoldalról)
Gondoljanak csak a konyhai dolgozók-
ra, akik csütörtökön már főztek a sátor-
építőknek és az előre érkező országos
és megyei vezetőknek, pénteken me-
leg ételt készítettek a vendégeknek és
szombaton egészen hajnaltól késő éj-
szakáig tették a dolgukat, hogy min-
denki elé friss, ízletes és megfelelő
mennyiségű étel kerüljön, hogy elége-
detten emlékezzen vissza ránk, a fa-
lunkra! Vasárnap, amikor mások még
pihentek, ők már a reggeli készítéssel
és az úti csomagok összepakolásával
fáradoztak. Köszönjük, hogy családot
és háztartást félretéve a falunk volt a
fontosabb! Köszönjük lelkes és min-
den igényt kielégítő fáradozásukat!
Áldozatkészen és minden lehető legna-
gyobb aktivitást beletéve dolgoztak a
gimnázium technikai dolgozói azért,
hogy minden vendég nyugodtan pihen-
hessen, és ha mégis valakinek problé-
mája adódna, azonnal kapjon segítsé-
get akár az éjszaka folyamán is.
Köszönjük áldozatkész munkájukat!
Köszönjük a Pusztamérgesi Polgárőr
Egyesület példaértékű munkáját! Ők
már a csütörtök éjszakát a pálya mel-
lett töltötték, mert vigyázták a verseny-
kellékeket. Három napon keresztül vi-
gyázták a falu rendjét és békéjét,
valamint a vendégeink biztonságát éj-
jel és nappal! Ők is azért dolgoztak,
hogy a falunk jó hírneve öregbítésre
kerüljön ez által a rendezvény által is!
Köszönjük szépen a munkájukat!
Nagyon sok segítséget kaptunk Dr.
Papp Sándor polgármes-
tertől, aki segítette a ver-
seny előkészületeit, szer-
vezését és lebonyolítását.
Köszönjük!
Köszönjük azt a vendéglá-
tó munkát is, melyet az
önkormányzatnál dolgozó
munkatársaktól kaptunk.
Köszönjük szépen segítsé-
güket! Végül, de nem utol-
só sorban, köszönet illeti
az ÖTE tagjait, felnőtte-
ket és az ifjúsági csapatot
egyaránt!
Féltünk a kihívástól, fél-
tünk a feladattól, de helyt-
álltunk és megoldottuk!
Köszönet illet minden ta-
got, aki ismét helytállt és
bebizonyította, hogy az
egyesület csak ilyen össze-
tartással és együtt dolgo-

zással volt képes megélni egyesületi
életének 80. évét idén! Isten éltesse az
egyesületet a 80. születésnapján, me-
lyet egy színvonalas rendezvénnyel is
ünnepelhettünk! Köszönet mindenki-
nek a lelkiismeretes munkájáért!
Külön köszönet illeti Nógrádi Zoltán
országgyűlési képviselő urat, aki véd-
nöke volt rendezvényünknek és renge-
teg segítséget nyújtott az egyesületünk-
nek, a falunknak azért, hogy az egész

megye, községünk, és az egész térség
jó hírneve nyerjen öregbítést a rendez-
vény által! A köszönetek sora szeren-
csére végtelen lehetne, de köszönet ille-
ti azokat is, akik támogatói voltak a
rendezvények!
Külön köszönet illeti a Kiskunhalas vá-
ros Hivatásos Tűzoltóságát, akik a ver-
seny ideje alatt itt voltak a falunkban
és kérésünkre megjavították a község
templomának magasan lévő szétesett
esőcsatornáját a létrás-kosaras autó-
val, amelynek költsége (ha úgy kellett
volna megrendelnünk a szolgáltatást)
óránként 35000 forint lett volna. Ezen
kívül köszönjük Kalmár József vállal-
kozó munkáját, hiszen az ő segítségé-
vel a kiskunhalasi tűzoltók szintén
ajándékba, megjavították a Gimnázi-

um és Kollégium épületének viharkár-
tól megrongálódott tetőszerkezetét is,
a hosszú távú jó barátság és együttmű-
ködés keretén belül.
Köszönömjük mindenkinek, aki bár-
mivel hozzájárult ahhoz, hogy Szek-
szárd, Székesfehérvár, Zalaegerszeg,
és Karcag városok után Pusztamérges
község neve is helyet kapjon a szerve-
zők emléktábláján a 2 évente megren-
dezésre kerülő országos versenyeken!

Hiszen tudjuk,
hogy e sikeres ren-
dezvény után Pusz-
tamérges neve bevé-
sődött a tűzoltók és
az egész országból,
valamint külföldről
érkezett versenyzők
és versenybírók tör-
ténelmébe! Ezentúl

az ország bármely szegletében meg-
említést nyer majd az évek során,
hogy az V. verseny helyszíne Puszta-
mérges volt!
Úgy érezzük mindannyian, akik dol-
goztunk ezért a rendezvényért, hogy
megérte feláldozni a szabadidőt a fa-
lu, a megye és a térség ügyét és elő-
menetelét szolgálva ezzel! Az Ifjúsági
Csapatunk helytállása példaértékű
volt a verseny során, hiszen Csongrád
megye legjobb csapata érdemet nyer-
ték el, valamint 36 induló csapat kö-
zül 9. helyezést tartották itthon! Gra-
tulálunk a csapat minden tagjának és
felkészítőjüknek Vincze Lászlónak,
aki minden szabadidejét a csapat
összetartására és felkészítésére szen-
telte hosszú hónapok óta! Köszönjük
szépen Vincze úrnak és a csapat
minden tagjának, hogy büszkék le-
hetünk rájuk!
Egy gyönyörű ajándékkal sikerült
ezt megköszönni az ifjúsági csapat
részére, hiszen minden csapattag ka-
pott a Hungaroringre VIP jegyet -
ahová Nógrádi Zoltán országgyűlé-
si képviselő úr segítségével megold-
va a közös utazást - eljutottak a csa-
pattagok egy élményt nyújtó
kirándulásra!
Köszönjük fiúk szép volt! Számí-
tunk rátok továbbra is!
Úgy érzem példátlan összefogást ta-
núsított a falu a rendezvény sikere
és a jó hírnevünk továbbörökítése
érdekében!
Nagyon jó egy ilyen közösségben
élni és dolgozni! Köszönjük szépen
mindenkinek!

Sólya Zoltánné ÖTE elnöke,
Turcsányi János parancsnok

TÁMOGATÓK
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő
Pusztamérgesi Gimnázium vezetése és minden
dolgozója, Fővárosi Önkormányzat Budapest,
Tisza Volán Közlekedési Rt Szeged, Önkormány-
zat Balástya, Medikémia Szeged, Csongrád Me-
gyei Közgyűlés, FORNETTI Kecskemét, Maróti
Szikvíz Űllés, Balla Vince és családja Pusztamér-
ges, Papp Antalné Pusztamérges, Gyuris Lilla és
családja, Földvári László és Zombori Gábor Ru-
zsa, Tourinform Iroda Pusztamérges és az orszá-
gos Tourinform hálózat, Pusztamérges, Ruzsa és
Öttömös és Űllés község Önkormányzata,
Pusztamérges község Polgárőr Egyesülete,
Pusztamérges, Ruzsa és Öttömös Tűzoltó Egyesü-
letei, Szekeres János Pusztamérges, Happy Jum-
pers Ugrókötélcsoport Pusztamérges, Városi Hi-
vatásos Tűzoltóság Kiskunhalas – Babud Jenő
parancsnok és munkatársai, Darázs Sándor elnök
és Végh Pál titkár Csongrád Megyei Tűzoltó Szö-
vetség, Ifjúsági- és Rendezvényház Szeged
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Előzmények: ”Csillogó gyermekszemek, Ru-
zsán és Pusztamérgesen” című TÁMOP 3.1 .4
pályázat eredményeképp ebben a nevelési év-
ben került sor a Kompetencia Program beve-
zetésére a Napraforgó csoportban. (3-4 éves
korosztály)
Az év folyamán több alkalommal került sor
nyíltnapok megrendezésére, amelyet a szülők
is szívesen látogattak. Segítettek az előkészü-
letekben, élményszerző helyek felkutatásá-
ban, a napi tevékenységekhez, témakörökhöz
(levegő, tűz, víz, föld) szükséges eszközök,
anyagok gyűjtésében. Szívesen fogadták a
gyermekcsoportot saját otthonukban. (szüret,

állatok megfigyelése, akvárium, kerti tó meg-
tekintése, bográcsozás)
A napi tevékenységek mellett elkészültek a pá-
lyázat által előírt témakörökben az innováci-
ós projektek. Ezek olyan programtervek az
óvodás gyermekek számára, amely nem csak
nekik jelent élményt, felejthetetlen napot, ha-
nem a szülők, a családtagok és minden aktív
résztvevő számára is.
Sor került a projektnapok egy részének kipró-
bálására, amelyre meghívást kaptak nem csak
a szülők, hanem az „Őszikék”nyugdíjas klub
tagjai is, akik mese jelenettel, süteménnyel,
maguk készítette ajándékkal, virágpalántával

kedveskedtek a gyerekeknek és minden rész-
vevőnek. A gyerekek körében nagy sikere
volt Vas Sándor jelenlétének, akivel közösen
festhettek. A Föld Világnapján a szülők
együtt tevékenykedhettek gyermekeikkel. (ké-
peslap-vonat készítés ragasztással, terepasztal
készítés, virágpalánta ültetés)
A következő nevelési évben szeretnénk min-
den eltervezett programot megvalósítani, és
érdeklődő, segítő, velünk együtt tevékenyke-
dő vendégeket fogadni.
Pusztamérges. 2010. június 23.

Kovács Sándorné
szakmai vezető

Projektnapok az óvodábantalálós
× Ki terít meg ebéd-
re az állatóvodában?
A napos csibe.
× Ki a mosómedve
eszményi társa?
A teknősbéka.
× Miért rossz a tetű-
nek? Mert hajszá-
lon múlik az élete.
× Miért tévednek
kevesebbet az álla-
tok? Mert tévedni
emberi dolog.
× Mit tesz egy nő,
ha a férje ki akar ug-
rani az ablakon?
Odaadja neki a sze-
metet.
× Miért rettegnek a
szőkék a száj- és kö-
römfájástól?
Ha elterjed: se du-
ma, se manikűr!
× Hogyan vetik ter-
helési próba alá az
új hidakat? Telerak-
ják anyósokkal. Ha
kibírja jó, ha nem,
az is jó.
× Mit mond egy
orosz, ha halálán
van? Szentpétervár!
× Miért jó az ejtőer-
nyősöknek? Esőben
nem áznak.
× Hogyan nevezik a
vízen járó matrózt?
Tengerész gyalogos.
× Hogy hívják a
zöldruhás papot?
Környezetbarát.
× Mi az? Fekete,
szikrázik és a pla-
fonról lóg? Szőke
villanyszerelő.
× Miért szór a sző-
ke morzsát a WC-
be? Eteti a toalett--
kacsát.
Miért jobb az Alzhe-
imer kór a Parkin-
son kórnál? Inkább
felejtsem el kifizet-
ni a sört, mint hogy
kilötyögtessem!




