
a tartalomból
RE�DELJE� KAKAST!
Csakúgy, mint az eddigi évek-
ben, idén is lehet kakasokat
rendelni a szeptemberi főző-
versenyre. 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Választási tájékoztató
A napokban postázzák az
ajánlószelvényeket. Október
3-től hat képviselője lesz a te-
lepülésnek. 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rajzverseny
A Szüreti Fesztivál és Kakas-
pörkölt-főző verseny kapcsán
bármilyen alkotás beadható, -
nem csak kakasokról! 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Érmek, díjak, bordalok
Ha egy borverseny jól sike-
rül, a bírák a díjak kiosztását
ugyanoda szervezik - nem
bánták meg! 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bűnmegelőzési tanácsok
Olyan nyereményjátékon
nem nyerünk, amelyre nem is
jelentkeztünk - még ha idege-
nek mást állítanak is! 4

2010. augusztus44.
megjelenikhavonta

2010. augusztus Pusztamérgesi Hírlevél 1

Mindenholcsakkelle-
mes helyekvannak, ha
megfelelőképpenállsza

dolgokhoz.
Vavyan Fable

A helyi önkormányzati választá-
sok közeledtével többen szemé-
lyesen megkérdezték, hogy indu-
lok-e újból polgármesternek. Két
cikluson keresztül élveztem az
Önök bizalmát, ezért legjobb tu-
dásom szerint továbbra is szeret-
ném a lakosság és a település érdekeit
képviselni és szolgálni. Az utóbbi négy
év munkájáról külön falugyűlésen kívá-
nok beszámolni, melynek időpontjáról

és napirendjéről külön szóróla-
pon fogom tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot.
Kérem, jelenlétükkel tiszteljék
meg a ciklusértékelő falugyűlést,
és a választás napján szavazataik-
kal járuljanak hozzá, hogy pol-

gármesteri munkámat tovább folytathas-
sam.

Köszönettel:
Dr. Papp Sándor polgármester

A helyi iparűzési adó változásokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2010. évi LVII. törvény 6. § rendelkezése
alapján 2010. június 29-ével a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör
visszakerült az állami adóhatóságtól (APEH) az önkormányzati adóhatósághoz.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adó-
kötelezettségek (adókötelezettség keletkezése, változása, bejelentkezés, társaság,
egyéb szervezet megszűnése, egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése (szünetelte-
tése) esetén záró adóbeval-
lás benyújtása, ideiglenes
jellegű iparűzési tevékeny-
ség gyakorlásával járó vala-
mennyi adókötelezettség
stb.) Pusztamérges község
illetékességi területéhez
kapcsolódóan Pusztamérges
Község Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal feladat-
körébe tartozik.
Felhívjuk a Tisztelt Adó-

zók figyelmét, hogy a fenti
törvény rendelkezése értel-
mében a helyi iparűzési adó-
előleg-kiegészítés összegé-
ről – az erre kötelezett
adózónak - a tárgyév utolsó
hónapjának 20. napjáig (de-
cember 20.) bevallást kell
tennie.
Tájékoztatjuk az adózó-
kat, hogy a 2010. június 29-e után teljesítendő befizetéseket a Pusztamérges Ön-
kormányzat iparűzési adó beszedési számlára (57600053-11088664-00000000)
kell teljesíteni.
Pusztamérges, 2010. július 30.

Kissné Dr. Fodor Viola jegyző

Egyszerűbben
Ezúton értesítem a la-
kosságot, hogy a 2010.
szeptember 15-ig és a
továbbiakban esedékes
kommunális adó, gép-
járműadó, iparűzési
adó és pótlék csekke-
ket, melyet a napok-
ban postáztunk a lakosság részére, nem csak a Pos-
tán, hanem a Partiscum XI. Takarékszövetkezetben
is be lehet fizetni. A Takarékszövetkezetben „Kész-
pénzbefizetési lap” kitöltésével, illetve banki átuta-
lással is ki lehet egyenlíteni az adó összegét. A
készpénzbefizetési lapot a takarékszövetkezet mun-
katársai segítenek kitölteni, amennyiben az önkor-
mányzat által kiküldött csekket bemutatják.
Pusztamérges, 2010. augusztus 17.

Kissné dr. Fodor Viola jegyző

Tisztelt Pusztamérgesi Lakosság!
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt évekhez hasonlóan
ebben az évben is lehetőség
lesz a kakaspörkölt–főző ver-
senyre konyhakész kakasokat
rendelni, 600 Ft/kg–os egység-
áron. A kakasok átlag súlya 3-4
kg között van. A rendeléseket
kérem augusztus 31 -ig leadni a
Polgármesteri Hivatalban (Tele-
fon: 62/286-851 ).
A rendelés leadásakor szíves-
kedjenek felíratni a megrendelt
állatok számát, súlyát és a meg-
rendelő telefonszámát is.

Dr Papp Sándor
polgármester

Rajzverseny
Kedves Gyerekek! A korábbi évek
sikerei miatt idén is megrendez-
zük a gyermekrajz pályázatot. A
rajzok mindent ábrázolhatnak,
ami Pusztamérgessel, a falunkkal
kapcsolatos. A beérkezett alkotáso-
kat szakmai zsűri fogja elbírálni,
és a falunapon megrendezett kiállí-
táson megnézhetők.
A rajzokat 2 kategóriában: 6 – 10
éves korig, és 10 – 14 éves korig
várjuk. A rajzok leadására szep-
tember 10-ig van lehetőség a Mű-
velődési Házban. Az eredményhir-
detésre, és az értékes díjak
átadására a falunapon kerül sor.
Kérjük, a rajzok hátuljára írjátok
rá a rajz címét, a rajzoló nevét,
életkorát, és azt, hogy hányadik
osztályba jártok.
Várjuk rajzaitokat, és eredményes
versenyt kívánunk!
Pusztamérges, 2010. augusztus 17.

Dr. Papp Sándor
polgármester

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2010. október 3-ra tűz-
te ki a helyi képviselők és polgármesterek
általános választását.
A 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú telepü-
lés - egyéni listás választási rendszerben –
egy választókerültet alkot, amelyben a képvi-
selők száma 5000 lakosig 6 fő.
A megyei önkormányzati képviselőket a vá-
lasztópolgárok megyei listán választják. A vá-
lasztás tekintetében minden megye egy választókerültet alkot, melynek nem része
a megyei jogú város, valamint a főváros.
A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell megha-
tározni úgy, hogy
a) 400.000 lakosig minden 20.000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 kép-

viselő,
b) 700.000 lakosig 20 képviselő, és a 400.000 lakos meghaladó minden további

30.000 lakos után 1 képviselő,
c) 700.000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700.000 lakost meghaladó minden to-

vábbi 40.000 lakos után 1 képviselő választható.
A választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet vagy egy listát ajánlhat és
csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.
Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb
egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelölést fogadhat el.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott vá-
lasztókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Fentiek alapján felhívom azon választópolgárok figyelmét, akik képviselőjelölt-
ként kívánnak indulni a választásokon, hogy legkésőbb 2010. szeptember 3-án
16.00 óráig 10db hiánytalanul kitöltött és az ajánlással élő választópolgárok által
aláírt ajánlószelvényt kell leadniuk Pusztamérges Község Polgármesteri Hivatalá-
ban.
Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település válasz-
tópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Azon választópolgároknak, akik polgármesterjelöltként kívánnak indulni a válasz-
tásokon legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig 30 db hiánytalanul kitöl-
tött és az ajánlással élő választópolgárok által aláírt ajánlószelvényt kell leadniuk
Pusztamérges Község Polgármesteri Hivatalában.
Az ajánlószelvények átadását követő 2 napon belül a Helyi Választási Bizottság
dönt a jelöltek bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről.
Amegyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választó-
kerület választópolgárainak 1%-ának ajánlását összegyűjtötte.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Polgármes-
ter az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható kép-
viselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlő-
ség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért
jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a válasz-
tópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kioszt-
ható. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listá-
ról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki
2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén
szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. október 1 -jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely sze-
rint illetékes jegyzőtől.
Mozgóurnát a mozgásában gátolt választópolgár írásban kérhet a helyi választási
iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A választási bizottságok megbízott tagjait 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig le-
het bejelenteni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tisztelt Választópolgárok!
(folytatás a 2. oldalról)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választása kapcsán a választópolgárok a névjegy-
zékbe történt felvételükről 2010. augusztus 19-ig kapnak
értesítést.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig te-
kinthető meg Pusztamérges Község Polgármesteri Hivata-
lában (6785 Pusztamérges, Móra tér 2.).
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-
ig ajánlószelvényének átadásával élhet.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az
a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási he-
lyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1 -jén
16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyző-
től.
A szavazással kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek a
Helyi Választási Iroda vezetőjét – Pusztamérges község
Jegyzőjét és a Helyi Választási Iroda tagjait felkeresni.
Az Iroda helye és elérhetősége: Polgármesteri Hivatal
(6785 Pusztamérges, Móra tér 2.)

Tel. : 62/ 286-851 ; Fax: 62/286-711
E-mail: pusztamerges@invitel.hu

A szavazással kapcsolatban további aktuális információk
folyamatosan a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
megtekinthetők lesznek.
Pusztamérges, 2010. augusztus 10.

Kissné Dr. Fodor Viola
HVI vezető
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Érmek, díjak, bordalok
Többnyire a benevezett borászok, hozzátartozóik és borá-
szatban érdekeltek gyülekeztek a parkban a Duna Borrégió
szőlészek és Borászok Egyesülete borversenyének ered-
ményhirdetésére. Nyitóbeszédében Szőke Sándor a borré-

gió elnöke kiemel-
te, hogy a verseny
után az eredmény-
hirdetés helyszíné-
nek is azért válasz-
tották községünket,
mert a bő egy hó-
nappal ezelőtt a Kö-
zépiskolában lebo-
nyolított boros
megmérettetésen a
várakozásukon felü-
li fogadtatásban
volt részük és így
szeretnének tiszte-
legni a szíves ven-
déglátók előtt. Dr.
Papp Sándor polgár-
mester rövid kö-

szöntőjében a helyi borkultúra múltja és a két borrégió kö-
zötti sajátosságok között vont párhuzamot. Géczi Lajos, a
Csongrádi Borrégió Hegyközségi Tanács elnöke ez alkalom-
mal a borászkodást a műsorvezető szerepére cserélte, ő kon-
ferálta fel az Őszikék Nyugdíjasklub bordalokból álló műso-
rát és az énekeket citerán kísérő Radics Bálintot, aki maga
készíti hangszereit.

Sok oklevél talált gazdára és számos kulöndíjat is kiosztot-
tak a szervezők, amelyekből volt, amelyik helyben maradt.
Aradszky László a Berla Bor Kft. ügyvezetőjének sem

volt oka szomorkodni - benevezett bora ezüstérmes lett. A
legtöbb címet Frittmann János, a 2007-es év borásza gyűj-
tötte be; öt arany és két ezüs minősítést kapott boraira.
Nem ért véget a program a díjak kiosztásával: a Happy
Jumpers Ugrókötél Csoport megmutatta tudását a közben
tekintélyes létszámra duzzadó helyi közönségnek. Utánuk
litván és lengyel táncosok mutatták meg kultúrájuk egy
keskeny, de annál látvá-
nyosabb szeletét. Tán-
caik hol tüzesek, hol
pedig andalítóak, tradi-
cionális viseletük gaz-
dagon díszített, szemet
gyönyörködtető. Nem
idegen ez a magyar
szemnek, mint ahogy a
zene sem a fülnek - és
a bor sem a toroknak.

Csala István

Eredményhirdetés után volt
idő egy röpke véleménycse-
rére is; kinek a száraz, ki-
nek az édes borok ízlenek
jobban, de a borászok két
dologban egyetértettek: jó
év volt a tavalyi, az idén sok-
kal nehezebb lesz jó bort ér-
lelni, az idei termésátlagok
messze elmaradnak a meg-
szokott mennyiségtől

Mobiltelefonnalkapcsolatosbűnmegelőzésitanácsok
Ha mobiltelefonon keresztül ismeret-
len személy különféle kedvező ajánla-
tokkal keresi fel önöket, ne engedje-
nek a kísértésnek!
Ki ne szeretne nyerni? Azt azonban
fontos tudni, hogy ha telefonon, e-ma-
ilben vagy levélben Önt arról értesí-
tik, hogy utazást, nyereménytárgyat,
autót vagy pénzt nyert, gondoljon ar-
ra, hogyan nyerhet olyan sorsoláson,
vagy nyereményjátékon ahová sosem
jelentkezett.
Előfordulhat, hogy a mobilszolgáltató-
ja ügyintézőjének kiadva magát isme-
retlen személy, azt kéri, hogy egy na-
gyobb nyeremény fejében,

regisztrációs díjként utaljon át pénzt
vagy küldjön sms-t arra a telefonszám-
ra, melyről a hívást kapta esetleg egy
általa megadott másik számra, továb-
bá kérheti, hogy ahhoz, hogy a későb-
biek során az álnyereményét át tudják
utalni önnek, adja meg a bankszámla-
számát.
Kérem, hogy semmi-
lyen ígéretért cseré-
be ne töltsön pénzt
ismeretlen mobiltele-
fonszámra, és ne ad-
ja meg a bankszám-
laszámát! A
mobilszolgáltatók
nem tudnak felelős-
séget vállalni ilyen
esetekben és csupán a telefonszám is-
meretével nagyon nehéz elfogni a tele-
fonos csalókat!
Jegyezze fel a telefonáló mobilszá-
mát, vagy ha ad számlaszámot ahova
a pénzt továbbítsák, azt is jegyezzék
fel és haladéktalanul értesítsék a rend-

őrséget a 107-es vagy a 112-es ingye-
nesen hívható segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén!
Egy nem várt nyeremény esetén

maradjon óvatos és
figyeljen az intő jelekre!

A település körzeti megbízott rendőre
Bakos László rendőr törz-
szászlós (06-20/209-53-24),
aki páros héten hétfőn
11 :00-1 3:00 óra közötti idő-
tartam alatt tart fogadóórát
a körzeti megbízotti irodá-
ban! Forduljanak hozzá bi-
zalommal!
A Mórahalmi Rendőrőrs 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




