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November
Nyugaton, keleten
vörös azég alja.
Régtőlnemkelepel
kéményenagólya.
Csóka- s varjúsereg
lepielafákat,
végeta szélse vet
anagy csárogásnak.
Pedigfúj, ahogyan
fújnitudnovember,
birkózikacsupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömbölaszél, süvölt,
dühébenmárjajgat:
túlcsárogjákdühét
acsókákés avarjak.

Kányádi Sándor

Megújul a Móra tér
eltűnik a "gomba" és a törött beton asztalok is

A vidéki örökség megőrzéséhez nyújtott
támogatási kiírásra a pusztamérgesi Nagy-
boldogasszony Plébánia által benyújtott
pályázat a templom környezetének rende-
zésére és megközelíthetőségének érdeké-
ben mintegy 6,5 millió forintos támoga-
tásban részesült.
- A műemlék temp-
lom közvetlen kör-
nyezetének rendezé-
se szükségessé vált.
Elhanyagolt volt,
nem volt egységes
képe, közösségi tér-
nek nem alkalmas.
Célunk a templom
közvetlen környeze-
tének kertészeti ren-
dezése, a zöld felület környezetbe illő ki-
alakítása. A fejlesztésben lehetőségként a
kulturális élet színesítése és a turizmus is
benne rejlik, hiszen a templom kertje a li-
turgikus események mellett a település na-
gyobb programjainak is helyszíne.
Amennyiben minden a terveink szerint
fog haladni, akkor napokon belül befejezi
a kivitelező cég a munkálatokat - tudtuk
meg Kuris István Lászlótól, a plébánia pá-
lyázatokat koordináló munkatársától.
A fejlesztésnek egyértelműen pozitív tár-
sadalmi hatása lesz. Az itt megrendezésre
kerülő egyházi vagy
önkormányzati szer-
vezésű, kulturális
programokat látoga-
tókban kedvezőbb
kép alakul ki a tele-
pülésről. A közössé-
gi térként is szolgá-
ló terület
rendezésével, egy-
séges kép kialakítá-
sával alkalmasabbá
válik programok szervezésére, és ez befo-
lyásolja a közösség életét is. A település-
kép javul, a község turisztikai vonzereje
növekszik, így a műemlék templom köz-
vetlen környezetének kertészeti rendezé-

se nemcsak a templom látogathatóságá-
nak, turisztikai vonzerejének növelése
szempontjából bír fontos szereppel.
Elbontották a balesetveszélyes, töredezett
piaci árusító asztalokat, a falunapon is
használt rendezvénysátornak pedig előre

kiépített helye lesz.
A rossz állapotú be-
tonlapokat térkő bur-
kolatra cserélték, ami
folytatódik majd a
templom előtti park
felé, folyamatosan a
templom főbejáratá-
nak akadálymentesí-

tett lépcsőfeljárójához, a gyalogjárdára és
az önkormányzathoz vezető zsákutcára
is. A pavilon helyére pergolasor kerül ki-
alakításra, alá padok kerülnek. Ivókút és

szemetesek is lesz-
nek a téren.
A kivitelező ügyve-
zetője elégedett a
munkálatokkal: Jó az
idő, dolgozunk, tart-
juk a határidőt. A ki-
vitelezés számunkra
referencia is, a kör-
nyéken nem kaptunk
még megbízást. A víz
lekötése ugyan még

nincs készen, ezért nem állítottuk össze a
kutat, de a fehér díszkút a szívem csücs-
ke. Remélem a lakosok is elégedettek
lesznek majd vele és az egész tér kialakí-
tásával.
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2010. október 15-én 14 órakor a művelő-
dési házban ünnepélyes keretek között
tartotta alakuló ülését az újonnan megvá-
lasztott képviselő-testület.
Turcsányi János korelnök kezdte el az
ülését vezetését, mely tisztség minden
alakuló ülés esetében a legidősebb kép-
viselőt illeti meg.
Először NagyAndrásné a Helyi választá-
si Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a 2010. október 3-ai önkor-
mányzati választás eredményes volt, és
rendben zajlott le. Kifogás nem érke-
zett. Összehasonlításként elmondta,
hogy 2002-ben a lakosság 60,7 %-a,
2006-ban 50,5 %-a, míg a mostani vá-
lasztáson a lakosság 65,5 %-a vett részt,
mely igen jó megjelenési aránynak
mondható. (A választási eredményekettartalmazó adatok a Hírlevél külön cikkében találhatóak.)
Az eredmények ismertetését követően
az új képviselő-testületnek és polgármes-
ternek, sikeres együttműködést, és sok
sikert kíván. Ezt követően került sor a
képviselők eskütételére, a megbízóleve-
lek átadására, és az esküokmányok alá-
írására. Az újonnan felesküdött képvise-
lő-testület előtt Dr. Papp Sándor
polgármester letette az esküt, átvette a
megbízólevelet és aláírta az esküok-
mányt.
Dr. Papp Sándor ismertette a polgármes-
teri programját, ahol kiemelte, hogy az
elmúlt négy év nagyon nehéz volt, és az
előttük álló négy évben is sok nehézség-
gel kell majd szembenézni. Az állami tá-
mogatások mértéke egyre nagyobb mér-
tékben csökken, megnehezítve a kis
önkormányzatok fennmaradását, a kis lé-
lekszámú települések életét. A cél az el-
következő időszakban is, a lehetősége-
ket legjobban kihasználni és a település
fejlődését, létét, jövőjét biztosítani, a te-
lepülésen élők életkörülményeit, kom-
fortérzetét javítani. Elmondta, hogy nem
akart hangzatos, ám kivitelezhetetlen
polgármesteri programot összeállítani,
inkább egy szolidabb, de a valósághoz
hű, megvalósítható és számonkérhető
célkitűzést akart meghatározni. A prog-
ram végrehajtásához kéri a képviselők
és a lakosság segítségét, összefogását.
A polgármesteri program ismertetését
követően került megállapításra a polgár-
mester bére, és átalánya, amely a jelen-
leg hatályos jogszabályok alapján nem
lehet kevesebb, mint az előző ciklusban
volt.

A korelnök tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy Dr. Papp Sándor az önkormányzat
anyagi helyzetére való tekintettel nem
tart igényt az őt jogszabály alapján
megillető egyéb pótlékokra, juttatások-
ra, gépjárművezetői pótlékra, önkor-
mányzati gépjárműre, szolgálati telefon-
ra, külsős alpolgármesterre valamint
üzemanyagszámla kifizetésére.
Ezután a korelnök átadta az ülés vezeté-
sét Dr. Papp Sándor polgármesternek,
aki tájékoztatta a képviselőket, hogy az
önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megfelelően Ügyrendi
Bizottság létrehozása szükséges. Egy-
ben javaslatot tett az ügyrendi bizottság
tagjaira Kispál István, Kószó Zsolt és
Krisztin Krisztián személyében. Kószó
Zsoltot javasolta a bizottság elnökének.
A javaslatát a képviselőtestület határo-
zatban fogadta el.
A következő napirendben Dr. Papp Sán-
dor javaslatot tett az alpolgármester vá-
lasztására. Az önkormányzati törvény
34.§./1 / bekezdése kimondja, hogy a
képviselőtestület a saját tagjai közül a
polgármester javaslatára titkos szava-
zással, a képviselőtestület megbízatásá-
nak időtartamára a polgármester helyet-
tesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választ. Az önkormány-
zati törvény 34.§./1 / bekezdésében biz-
tosított hatáskörében eljárva az alpol-
gármester személyére vonatkozóan az
alábbi javaslatot tette: A képviselőkre
leadott szavazatok alapján a legtöbb
szavazatot Turcsányi János képviselő
kapta. Úgy gondolja, hogy a polgármes-
ternek ezt maximálisan figyelembe kell
venni az alpolgármester személyére tett
javaslatnál.
Ugyanakkor Turcsányi János már 3 al-
kalommal választotta meg a lakosság és
korábban ő volt az Ügyrendi Bizottság
elnöke. Úgy érzi nagy segítséget tud
nyújtani a kitűzött célok elérésében a
polgármesteri munka segítésében. Tur-
csányi János születésétől fogva puszta-
mérgesi, őt mindenki ismeri, pedagógu-
si munkája során nagyon sok emberrel
van kapcsolatban, az emberekhez fűző-
dő viszonya jó és közvetlen, amely elő-
segíti az alpolgármesteri munka színvo-
nalas ellátását. Mindezeket figyelembe
véve javasolja Turcsányi Jánost az al-
polgármesteri tisztség betöltésére.
Az Ügyrendi Bizottság bonyolította le a
jogszabályban előírt titkos választást.(folytatás a 3. oldalon)

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Kis falunkban is
megtörtént az,
ami a „nagypoli-
tikában” minden
választásra jel-
lemző: az ellen-
felet lejáratva,

megalázva, magunk erényeit túl-
zottan is csillogtatva szeretnénk
a választópolgárok szavazatait
megkaparintani, és az áhított po-
zíciót betölteni.
Az elmúlt 20 évben Pusztamér-
gesre ez nem volt jellemző, min-
denki emberi módon, a másik
tiszteletben tartásával kampá-
nyolt, agitált. A mostani válasz-
tási időszak nem tett jót Puszta-
mérges lakosságának, nem tett
jót a lakosság hangulatának, nem
tett jót a falu életének.
Túl vagyunk rajta – ez a fontos,
és igyekeznünk kell minél hama-
rabb megtalálni lelkiállapotunk
nyugalmát, igyekezni kell éle-
tünket a normális kerékvágásba
terelni. Igyekezni kell a minket
ért sérelmeket átlépni, igyekezni
kell a minket ért negatívumok
fölé emelkedni, és a társas visel-
kedés szabályai szerint kell to-
vább élnünk embertársaink kö-
zött, itt Pusztamérgesen.
Feladat van bőven, és a tét sem
kicsi, a településünk léte, jövője,
gyermekeink sorsa és a mi so-
runk a tét.
Fogjunk össze és mutassuk meg
a külvilágnak, hogy Pusztamér-
gesnek nemcsak több százéves
múltja, hanem jövője is lesz.
Ezt a jövőt nekünk kell építeni,
nekünk kell tartalommal megtöl-
teni, nekünk kell a célokat kitűz-
ni, és azokat végrehajtani.
Magam és a megalakult képvise-
lő-testület minden tagja nevében
megköszönöm az Önök szavaza-
tait, megköszönöm, hogy bíznak
bennünk, megköszönöm, hogy
biztatnak bennünket, és bizalmu-
kat belénk fektették.
Köszönjük szépen szavazataikat,
köszönjük szépen támogatásu-
kat!
Pusztamérges, 2010. október 20.Dr. Papp Sándorpolgármester

Pusztamérgesi Hírlevél 46. szám2

Önkormányzati hírek
Megalakult a képviselő-testület



olvasói levélEgy választásmargójára
Megtörtént Pusztamérgesen az ese-
mény. Ez tény, és nem „bla-bla”.
Eredmény:
1 . Dr. Papp Sándor 362
2. Börcsök Antal 225
3. Sólya Zoltánné 51 szavazat.
A mérgesi „buta” emberek ismét Dr.
Papp Sándort választották. (Egy össze-
jövetelen Börcsök „Úr” úgy nyilatko-
zott, hogy a pusztamérgesi emberek na-
gyon buták, ha nem rá szavaznak.)
Egy kicsit nézzünk vissza a múltba:
Valamikor Ani doktornő hozta magával
Börcsök „Urat”, mint férjet. A doktor-
nőt mindenki szerette nem úgy, mint
….. Így került az iskolába, mint a tech-
nika tantárgy oktatója. Itt már meg-
kezdte komoly akna munkáját, meg-
osztotta a pedagógusokat. Volt, aki
hagyta magát.
Új szakmai dolgokkal kápráztatta el a
gyerekeket: a fólia hengerben nevelt
paprikapalántákat fóliával együtt ültet-
ték el, mondván: a gyökerét majd le-
kényszerítjük! A TV-seket az 1 ,5 m
magasra felmagvadzott karalábokkal
ámította. A nem jó időben nevelt össze-
gabalyodott uborka palánták a szemét-
tárolóban kötöttek ki, stb.
A sok „bla-blát” (Börcsök úr szövegét)
bevették a mérgesiek, polgármester
lett. Jött a megtorlás és a demokrácia
lábbal tiprása. A testületi ülés addig tar-
tott, ameddig nem az ő akarata szerint
szavaztak.
Még a 2010-es választások előtt is az
iskolát és a pedagógusokat szapulta.
Nem szégyell a szemükbe nézni, pedig
tőlük tanulhatta volna meg a pedagó-
gus szakmát. A „rossz” iskolába, nagy
városokból jöttek továbbképzésekre.
Főiskolások a gyakorlati időt itt töltöt-
ték el. Egymás ellen uszította az embe-
reket: a szomszédoló kiskapukat beszö-
gelték. Barátságokat rúgtak fel.
A nyugalmat kár lett volna felcserélni
valami bizonytalanságra. Remélem
Pusztamérgesről végleg eltolja a kerék-
párját.
Kérdéseim:
Miért nem Röszkén indult polgármes-
terként? Holt volt 8 évig? A 8 év alatt
mit tett Pusztamérgesért?Tisztelettel: Vas Sándor
Ui.: Ha eredeti szakmájában marad, le-
het, hogy azóta már mesterfodrászként
dolgozna egy pusztamérgesi fodrászat-
ban.
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Megalakult a képviselő-testület(folytatás a 2. oldalról)
Turcsányi Jánost egyhangúan válasz-
tották meg alpolgármesternek. Dr.
Papp Sándor kivette Turcsányi János
alpolgármestertől az esküt, majd alá-
íratta vele az esküokmányt.
Következő napirendként szerepelt az
alpolgármester tiszteletdíjának a meg-
állapítása.
Dr. Papp Sándor polgármester ismer-
tette az ezzel kapcsolatos törvényi ren-
delkezéseket, mely alapján az alpolgár-
mesternek tiszteletdíj adható.
Turcsányi János az önkormányzat
anyagi helyzetére való tekintettel beje-
lentette, hogy ebben az évben nem kí-
ván tiszteletdíjat felvenni, ezért tiszte-
letdíj nem is lett meghatározva
számára.
A képviselők korábbi megbeszélésük
alapján szintén bejelentették, hogy eb-
ben az évben ők sem kívánják felven-
ni képviselői tiszteletdíjukat, így azt
az önkormányzat működésére ajánlják
fel.
Dr. Papp Sándor megköszönte az al-
polgármesternek és a képviselőknek a
tiszteletdíjakról történő lemondásukat.
Szintén jogszabályi előírásoknak meg-
felelően javaslatot tett az önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályza-
tának felülvizsgálatára, melyre hat

hónap áll a testület rendelkezésére.
Dr. Papp Sándor a képviselő-testület
és a maga nevében is köszönetet
mondott a megjelenteknek, hogy
megtisztelték jelenlétükkel az alakuló
ülést.
Megköszönte a szavazatokat, ame-
lyek hozzásegítették őket a pozíció-
jukhoz. Elmondta, nagy megtisztelte-
tés számára, hogy még négy évig a
lakosság bizalmát élvezheti. Ígéri,
hogy az itt élő emberek életének job-
bítását, gyarapodását, életszínvonaluk
emelését próbálja elősegíteni. Nagyon
szépen megköszönte a szavazatokat, a
bizalmat, a lehetőséget, a támogatást,
köszönt mindent. Bízik abban, hogy
ennek a bizalomnak és elvárásnak
meg tud felelni.
Megköszönte a lakosságnak az alaku-
ló ülés iránt nyújtott érdeklődését, a
képviselő-testületnek a munkát, az
ülést bezárta. Kissné Dr. Fodor Violajegyző

Helyi önkormányzati választások
2010. október 3.
Eredmények

Jelölt neve Jelölő szervezet Érvényesen leadott Sorrend a
szavazatok szavazatok

POLGÁRMESTER JELÖLTEK alapján
Dr. Papp Sándor Független jelölt 362 1.
Börcsök Antal Miklós Független jelölt 225 2.
Sólya Zoltánné Független jelölt 51 3.
KÉPVISELŐ JELÖLTEK
Turcsányi János Független jelölt 336 1.
Kispál István Független jelölt 303 2.
Krisztin Krisztián Független jelölt 295 3.
Farkas Csaba Független jelölt 294 4.
Tóth-Baranyi Zsolt Független jelölt 237 5.
Kószó Zsolt Fidesz-MPSz 229 6.
Sólya Zoltánné Független jelölt 228 7.
Veres Csaba Fidesz-MPSz 200 8.
Csíkos István Független jelölt 1 99 9.
Dr. Tóth Lászlóné Független jelölt 1 71 10.
Tallér Györgyné Fidesz-MPSz 156 11 .
Veres Antal Jánosné Független jelölt 1 35 12.
Csala István Rudolf Független jelölt 1 34 13.
Rozsi László Független jelölt 110 14.
Vitai Istvánné Független jelölt 91 1 5
Gyuris János Független jelölt 79 16.
Krasznai József Független jelölt 69 17.
Csuka Sándorné Független jelölt 53 18.



Ázott kakasok
Megsiratta az időjárás a mérgesi szár-
nyasokat: eső fogadta a főzőverseny
résztvevőit. A hívogatási terv tánc és
zeneszó volt - ebből a zeneszó maradt.
Rég volt már ilyen időjárás - hozzá-
szoktunk a napsütéshez - de szerencsé-
re a főzőket nem nagyon riasztotta el
az égi áldás. A megnyitót ugyan sátor
alá száműzte az időjárás, de késő dél-
utánig kihúztuk eső nélkül. A tájfutók-
nak nem volt ilyen szerencséjük: a
Pusztamérges Kupa résztvevői kaptak
a nyakukba rendesen.
Közel harminc ház, illetve csapat neve-
zett idén; a legoptimistább főzők ha-
wai tengerpartot idéző napernyő alatt

gyújtottak a bogrács alá. Egy kiskunha-
lasi csapat a saját, "spéci receptjére" es-
küdött, mások úgy főztek, ahogy sze-
rintük mindenki más is szokott. Szüret
ide vagy oda, bemelegítésnek jobban
fogyott a pálinka, mint a bor, de hát az
idő.. . volt mire fogni a dolgot!
A zsűri elé a cserkészek pörköltje ke-
rült legelőször, ők harangszóra kész
voltak főztjükkel. Ez természetesen
csak a regisztrációra vonatkozott, Ol-
gyai András mesterszakács szerint bírá-
latkor ez semmit nem nyom a latban.
Székhelyi József színművész is vele
kóstolta a pörkölteket és számíthattak
Farkas Pista bácsi véleményére is, aki
saját maga is jó pár bográcsot megfor-
gatott már. Különbözőképpen értékel-
tek: egyikük jegyzetelt, másikuk véle-
ményt is mondott, de biccentés vagy a
fejcsóválás is elfogadott értékelési
mód volt a zsűritagok között.
Közben zajlott az élet a téren és a szín-
padon, a motorosok felvonulása az ut-
cákra is kiterjesztette a rendezvény ha-
tárait. A csillogó kétkerekűek
tulajdonosai erre az alkalomra készí-

tett pólóban ülték meg a "vasat", amit
természetesen megcsodálhattak, körbe-
járhattak az érdeklődők is. A focipá-
lyán az állatorvosok, a média és a Pusz-
tamérgesi FC mérte össze tudását
egy-egy ebéd utáni mérkőzésen, a szín-
padon pedig főboszorkány, az óvodá-
sok, kabaré, ugróköteles bemutató szó-
rakoztatta a közönséget. Gazdára
találtak a borverseny, a pörköltek és a
rajzverseny díjai is, akár a tombola
nyeremények.
Aranyi László ismét kihúzta a szekerét
a rendezvényre. Az egészséges élet-
mód hirdetője nem mindennapi beje-
lentést tett a közönség előtt: 2012-ben
az olimpiára, Londonba szeretné kihúz-
ni a szekeret!

Eredmények - borverseny
Sokan beneveztek és igen szép ered-
mények születtek: a fajták verse-
nyét a "rizlingek" nyerték; Aradsz-
ky László - aki a hegyközségi
borversenyen is begyűjtött néhány

díjat - Rajnai rizling borával
NAGY aranyérmet szerzett. A pin-
cében jól végzett munka eredmé-
nye: a 12 termelő által benevezett
26 bor túlnyomó többsége érmet is
szerzett!

Eredmények - főzőverseny
A versenyre előzetesen 33 csapat
jelezte nevezési szándékát. Volt
ugyan olyan versenyző, aki az idő-
járás láttán visszavonulót fújt, de
többségük a "ha már eljöttem, meg
is főzöm" elv alapján pörköltet csi-
nált a kakasokból. A végeredményt
tekintve megállapíthatjuk, hogy a
pusztamérgesiek bebizonyították
főzőtudományukat: az első és a
második helyet is itthon tartották!

A díjkiosztó egyik - hazai sikere-
ken kívüli - érdekes mozzanata volt
a zsűri azon bejelentése, hogy nagy
meglepetésükre a püspökfalatokon,
kaparókon és tarajokon kívül az
egyik versenyműben disznófület is
találtak! Az alkatrész finomnak, ám
a kakaspörkölt kategóriát tekintve
osztályidegennek találtatott. : )

A színpadi műsorok az eredmény-
hirdetés után is folytatódtak: akik
jó barátságban vannak a zenével,
azok a Talent Énekstúdió növendé-
keinek fellépését várták; a férfinép
a hastáncosok műsora, a gyerekek
pedig a kisállat-bűvész előadása
alatt lepték el a nagyszínpad kör-
nyékét. A country zenés bemutató
táncházzá nőtte ki magát, ami jó
felvezetés volt Erox Martini kon-
certjéhez, aki slágereivel jó kedvre
derítette az esernyőt pörgető kö-
zönséget. A tüzijátékot már szaka-
dó esőben kellett végignézni, de ál-
talános vélemény szerint megérte:
nem egy szokványos "csak úgy re-
pülnek a rakéták, oszt' jól van" tü-
zijáték volt! A tekintélyes számú
támogatónak köszönhetően látvá-
nyos elemek szinesítették az eget,
ami után hajnali háromig táncolha-
tott a közönség - a sátor alatt. Hiá-
ba, akkor kell mulatni, amikor jól
esik. . . Csala István
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ARA�Yérmes borok
Császár Ferenc - Rizlingszilváni,
Aradszky László - Rajnai rizling,
Aradszky L. - Rajnai R. száraz,
Aradszki L. - Rajnai R. félszáraz,
Kószó Ferenc - Olasz Rizling,
SoltVin Kft. - Rajnai Rizling,
Aradszky L. - Ottonel Muskotály,
SoltVin Kft. - Kékfrankos rosé,

EZÜSTérmes borok
Kalmár József - Saszla,
Papp Ferenc - Kövidinka,
Papp Ferenc - Olaszrizling,
BRO�Zérmes borok borok

Palka Jaroslaw - Saszla,
Kalmár József - Saszla,
Szőlősi László - kerti vegyes,
Papp Sándor - Olaszrizling,
Jáger József - Olaszrizling,
Figura Károly - Rajnai Rizling,
Szőlősi László - Eger csillaga

FŐZŐVERSE�Y
I. hely - Császár Lászlóné
II. hely - Nagy János
III. hely - Dózsa Sándor
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A rendezvény támogatói
Alma-Rend Kft. Hódmezővásár-
hely, Csongrád megyeii Település-
tisztasági Kft. Szeged, Csíkos Ist-
ván Pusztamérges, Partiscum XI
Takarékszövetkezet Szeged, Inter
Probitás Kft. Szeged, Stravia Kis-
kunhalas, Complex Budapest,
Andromeda Travel Székesfehérvár,
Unilever Röszke, EDF-Démász
Szeged, Veres Csaba Pusztamérges,
Kirufon Kft. Kiskunhalas, OTP Ru-
zsa, Maurizio Pascolini Szeged,
Farkas Antal Kiskundorozsma,
HALASI Hangulat Zenekar, Dél-
magyarország Szeged, Rádió 88
Kft. Szeged, Maróti Zoltán Üllés,
Alfa Center Kft Szeged, Bordány
Fruct Bordány, Szabó Pékség Pusz-
tamérges, Pakai István és Vass Jó-
zsef Mórahalom, Király Mihályné,
Tóth Csaba, Sebők Vilmos, La-
sancz Péter Ruzsa, Bezdány Zoltán,
Fazekas Istvánné, Farkas István,
Szekeres, Gyuris János, Fodor Sán-
dor, Papp Sándor, Turcsányi János,
Farkas József, Szekeres János, Fi-
gura Károlyné, Jáger József Puszta-
mérges, Homokháti Kistérség Mó-
rahalom, valamint Ruzsa, Üllés,
Ásotthalom, Mórahalom, Röszke,
Zákányszék, Öttömös Önkormány-
zata.

Kakaspörköltet főztünk
A falu szerves része az egyház, a plébánia és
a hívő közösség. Sokat dolgozunk azért, hogy
az egyházi közösséget bemutathassuk a tő-
lünk kissé távol állók számra is. Ennek a

munkának az
állomása volt
cserkészeink
szereplése a ka-
kaspörköltfő-
ző-versenyen.
Művünket kü-
löndíj jal jutal-
mazták. A sza-
kadó eső

ellenére jó hangulatban, társasjátékozva főztük a pör-
költet, melyhez mindenki hozzátette a magáét krumpli-
vagy hagymapucolással, favágással, kevergetéssel, só-
zással.

TEMPERAMENTUM! OLLÉ! ! ! BogárSzabó Á.

A főző csapat:
Harnischféger Viktória, Béres László és Baka Richárd
cserkész, Kormos Bianka és Papp Dorina cserkészje-
lölt, Bogár-Szabó András kiscserkészjelölt

A tüzijáték támogatói
Balogh Ferenc, Maurizio Pascolini,
Szunyogh András, Szögi László,
Dr. Dancsik Zoltán, Kószó Zsolt,
Fodorné Ábrahám Irén, Darázs Ist-
ván, Mulati Mihály, Makráné
Körtvélyesi Tünde, Sutka Judit,
Döme Károlyné, Simhercz Zoltán,
Mulati Katalin, Szabó Antal, Dér
Attila, Bezdány Zoltán, Szabó Mi-
hály, Ördögh Imre, Turcsányi Já-
nosné.

Köszönetet szeretnék mondani a szer-
vezők nevében minden motorosnak,
aki elfogadta a meghívásunkat és
résztvételével emelte a Szüreti Feszti-
vál és Kakaspörkölt-főző Verseny
színvonalát!
Köszönetet mondunk még Császár
Lacinak aki felvállalta a bográcsos
kakas elkészítését és a szevezés elő-
készületeiben is oroszlánrészt vállalt!
A szervezésért köszönetet mondunk
Kispál Pistinek és Simhercz Rudiék-
nak is, valamint minden "Pusztamér-
gesi Öreg Motorosnak! "
Köszönjük fiúk! Jövőre is szívesen és
szeretettel várunk vissza benneteket!Sólya Zoltánné Tourinform Pusztamérges

Időkapszula
A múltunk fontos dolog. Évek, évtizedek múlva a jelenünk
is azzá válik. Egy izgalmas terv született a Plébánián: idő-
kapszula indul "útjára" a jövőbe, ami épségben megőrzi,
amit elhelyeznek benne. Nem kell nagy dolgokra gondolni,
évtizedek múlva érdekes lesz egy határidőnapló vagy újság
is - a személyes holmikról nem is beszélve! Olyan dokumen-
tumokra érdemes törekedni, ami a mindennapi életről, az
emberekről szól. Egy mini múzeum a XXI. század elejéről,
amit majd a közepén bontanak ki. A tervről
Bogár-Szabó Ádámot kérdeztük:
- A cserkészek segítségével gyűjtünk. PappAttilától származik az ötlet, aki egy "időtálló" rozsdamentes fém tartályt készített. Abbavárjuk mindenki írását, gondolatát a jövőről,hogyan képzeli el azt? Lehetőség van sajátmagunknak is üzenni, amit majd kinyitáskorelolvashatunk! Az időkapszulát 40 évre tervezzük lezárni éselhelyezni a templomtoronyban.
Minél hosszabb időre terveznek egy kapszulát, annál több
köztes idő esik ki és egyre kevésbé lesz értelmezhető a tar-
talma. Az extrém hosszú idő ellen szól, hogy maga a nyelv is
annyit változik 2-300 év alatt ami szinte lehetetlenné teszi az
információátadást. 40 év még "belátható" idő. Írásaikat, ké-
peiket a plébániára vagy az e-Magyarország Pontba várjuk!
Üzenjenek a jövőbe! Csala István
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Közösségi közlekedés fejlesztése a Homokhátságon

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2008.
márciusban nyújtotta be pályázatát a DARFÜ Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez, mint Közreműködő Szerve-
zethez. A projektterv a Bíráló Bizottság döntése alapján 276.003.1 83-
Ft európai uniós támogatásban részesült. A támogatásból a megvalósí-
tásban résztvevő hét önkormányzat – Ásotthalom, Domaszék, Móra-
halom, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa és Zákányszék – eltérő
mértékben, projektarányosan részesül. A program jelenleg számított
teljes költségvetése meghaladja a 360 millió Ft-ot.
Az összehangolt közösségi közlekedés fejlesztés fő elemei: központi
buszváró felújítása, akadálymentesítése (4db), új megállók kialakítása
(17 db), bel- és külterületi buszvárók építése/felújítása/cseréje (1 35
db), buszforduló építése/felújítása (3/4 db), valamint 6 férőhelyes
buszparkoló kialakítása Pusztamérgesen. Eredményeként jelentősen
javulnak a közösségi közlekedés feltételei, különös tekintettel az érin-
tett népesség 37,5%-át adó külterületi lakosságra. Az infrastrukturális
fejlesztést komplex programmá teszi az egységes arculati elemekkel
készülő tájékoztatási és információs rendszer (informatikai hálózat és
információs táblák), az e-közigazgatáshoz való informatikai kapcsoló-
dás, egységes közlekedési kiadvány megjelentetése, valamint az elér-
hetőséget javító kerékpártárolók kihelyezése a köz- és csomópontok-
ban. Az akadálymentesítéssel és a szelektív hulladékgyűjtőkkel
hangsúlyt kap a horizontális elveknek való megfelelés is.

A projekt megvalósítása a záró szakaszban tart. A beruházások minden
érintett településen megvalósultak. Jelenleg a projekt komplexitását
biztosító kiegészítő elemek – mint például az egységes arculatú kistér-
ségi menetrend, projekt szórólap – megvalósításán dolgozik a projekt-
menedzsment csapat.

olvasói levélHangulatjelentés
Mostanában többen megkérdeztek, miért
nem játszunk Pusztamérgesen is? Zeneka-
rommal együtt azon dolgozom, hogy minél
többen jól érezzék magukat azon a rendez-
vényen, ahol muzsikálunk. Szeptemberben
a Kakaspörkölt-főző versenyen is hívogat-
tunk, aztán déltől egy öttömösi lakodalom-
ban játszottunk, de három zenésztársam es-
te már megint Pusztamérgesen volt, hogy
az esti bálon muzsikáljon. Igyekszünk ele-
get tenni a felkéréseknek, különösen abban
a faluban, ahol annak idején a KISZ-es fia-
talokkal, azután a Pusztamérgesi Ifjúsági
Szervezet tagjaival sok szüreti bálat végig-
csináltunk. A Kiskunhalasi Hangulat Zene-
kar fennállásának 15 éves évfordulóját is
Pusztamérgesen ünnepeltük, mert sok em-
lék köt ide.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, ami-
kor a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tiszteletbeli tagjaivá fogadott
bennünket. Sose felejtem el, ahogy mezít-
láb, lavórban állva, fejünkön tűzoltó sisak-
kal tettük le az esküt, hogy a tűzoltó köz-
gyűléseken ingyen húzzuk a nótát.
Tartottuk magunkat az eskühöz. Egy kéré-
sünk volt: hogy egyeztessünk. A régi veze-
tés 6 éven keresztül rendszeresen hívott is
bennünket, arra az időpontra nem vállal-
tunk más fellépést, hanem nekik játszot-
tunk. Van olyan pusztamérgesi mulatós
kedvű ember, akinek már az intéséből tud-
juk, hogy mi legyen a következő nóta. Így

volt sokáig.
Az idei bankett
olyan időpontra
lett kitűzve,
amikor nem ér-
tünk rá. Ezt
volt, aki szóvá
tette nekünk.

Nem esett jól, de előfordul, hogy összejön-
nek a dolgok. Azt viszont csalódottan vet-
tük tudomásul, hogy ugyanez az egyesület
a közelgő rendezvényén már nem is tartott
igényt a játékunkra, meg se kerestek ben-
nünket. Lehet, hogy elegük lett a szerve-
zőknek a játékunkból? Vagy így szokás
bánni a tiszteletbeli tagokkal. . . nem tudjuk.
Akár így van, akár úgy, azért szólni szok-
tak, hogy mi a baj .
Valaki nagyon elrontott valamit, ha a lelki-
ismeretes hozzáállást így viszonozzák! Re-
méljük, hogy lesz még olyan mulatság,
mint a kakaspörkölt-főző verseny, ahol jó
kedvvel játszanak majd a zenekar tagjai a
jó kedvű közönségnek.
a Halasi Hangulat zenekat nevében:Tóth József zenész

50 éve végeztek
Osztálytalálkozóra gyűltek össze no-
vember 1 3-án az általános iskolát
1960-ban befejező diákok. Az akkori
Központi Iskola tanulói közül többen
azóta is a községben élnek és meghív-
ták az elszármazott osztálytársakat is.
Tizenkét egykori diák és négy nevelő kapott meghívást a találkozóra, köz-
tük Horváth László és felesége, Éva néni is, akik hosszú évekig tanították a
nebulókat. A jeles évforduló alkalmából emléklap is készült, amelyen az
egykori zárda épületét ábrázoló fenti kép is szerepel, bár a fotó jó 20 évvel
későbbi felvétel. Csala István
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Rendőrségi Hírek
A hideg, csapadékos ősz beköszöntével
megváltoztak a közlekedési feltételek. Az
utak csúszósabbá, a lehúzódó köd hatására beláthatatlanab-
bá válnak. A nyálkás, hideg időben a nyári gumik rosszul
tapadnak, csúszkálnak, ha lehetőségük van, cseréljék át téli
gumikra. Kérjük Önöket, hogy mindig az útviszonyoknak
és a látási feltételeknek megfelelően vezessenek!
Az előző rendőrségi tájékoztatás során elmondtuk, hogy
megnövekedett az elektromos kábellopások száma. Ezúton
is felhívnánk a figyelmet arra, hogy amennyiben már nem
használják az öntöző, a vadriasztó, vagy más elektromos
berendezéseiket, akkor azokat és a hozzájuk kapcsolódó
hosszabbítókat tegyék biztonságos, zárt helyre!
Több kiskertben még nem takarították be a burgonyát, nem
szállították el a fel-, illetve leszedett terményt, ami komoly
lehetőséget ad azon személyeknek, akik könnyen, de tör-
vénytelenül kívánnak élelmiszerekhez jutni!
Mint minden esetben, most is felhívnánk a figyelmet arra,
hogy nyilvános helyen (pl: gyógyfürdő, orvosi váróterem,
önkormányzat, posta, buszmegálló stb.) táskájukat, bármi-
lyen értéktárgyukat ne hagyják őrizetlenül, mert az alkalmi
lopások sértettjeivé válhatnak!
Ha olyan cselekményt észlelnek, amely bűncselekmények-
kel hozható összefüggésbe, kérjük Önöket azonnal jelez-
zék felénk és hívják a 107, 112 hívószámot, vagy a Móra-
halmi Rendőrőrs 62/581 -040 telefonszámát!
Segítségüket köszönjük! Dr. Pőcze Tünde r. őrnagyMórahalmi Rendőrőrs
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Vicc
- Anya, muszáj
megenni a tojást?
- Igen, kisfiam. Ne
nyavajogj , egyél!
- De ez nem olyan,
mint szokott!
- Ne vitatkozz már!
- De anya! Legalább
a csőrét meghagy-
hatom?

Utánpótlás tájfutóink őszieredményei
Újabb tehetséges kis tájfu-
tók tűntek fel Pusztamérge-
sen, akik kitartó edzésekkel
igyekeznek elődeik nyom-
dokába lépni. Az őszi sűrű
versenyidőszakban szép
eredményeket értek el or-
szágos és regionális verse-
nyeken. A Németbányán
megrendezett országos baj-
nokságon Masa Máté 20.
Kis-Szabó Dávid 22. helye-
zést ért el egyéniben. Az
egyesületi váltó országos
bajnokságon Bánkúton Ma-
sa Máté a 4. helyezett csapat kezdő futója volt.
A kakas fesztivál programjaként egyesületünk rendezte a
Pusztamérges kupát, ahol Masa Máté, Masa Bence, Dúró
Barbara, Kis-Szabó Dávid 1 ., Dúró Krisztina, Szabó Szil-
via 2., Szabó Melinda 4. helyezést ért el. Versenyünkről és

falunkról az ide látogató több, mint 100 versenyző nagyon
jó véleményét fejezte ki. Köszönjük Csíkos István támoga-
tását, aki a győzteseket kakaspörkölttel látta vendégül.
Az Ágasegyházán megrendezett Kalocsa kupán Masa Máté

és Masa Bence 1 ., Kis-Szabó Dávid
2. helyezett lett. Szép sikert értünk
el Ásotthalmon is, a regionális baj-
nokságon. 2. helyezést ért el Masa
Máté és Dúró Barbara, 3 . helyezést
Masa Bence és Dúró Krisztina. A
Bükkben megrendezett országos
váltóliga verseny 2. helyezett csa-
patában versenyzett Dúró Barbara
és Dúró Krisztina.
Jövő augusztusban a környékünkön
kerül megrendezésre az ötnapos
Hungária kupa nemzetközi tájfutó
verseny. Jó alkalom lesz a fiatal,
kezdő tehetséges versenyzőinknek,
hogy hazai terepen emlékezetes

eredményeket érjenek el. Jó lehetőség a szülőknek, érdek-
lődőknek is, hogy megnézzenek egy ilyen nagy sportren-
dezvényt és szurkoljanak a pusztamérgesi sportolóknak.Szerencsiné Csamangó Jusztina

Gondoljon a civilekre idén is!
Adója 1%-át ajánlja fel

az Önnek szimpatikus tevékeny-
séget folytató helyi civil szerve-

zet részére!




