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Elment egy Gazda

Dr. Szekeres Istvánt mindenki
ismerte; számtalan növényvédős előadás szervezője volt 2
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Iparűzési adó

Megszűnt az adómentesség és
az őstermelőknek is oda kell
figyelniük!
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Szerinte nem nagy dolog

Sokan nem mondták volna
meg a mindig vidám Rózsika
néniről, hogy 90 esztendős 3
---------------------

Köszönöm mindenkinek!

Küszöbön a gyógyulás, az
összefogásnak is köszönhetően jobban van a polgárőr parancsnok
6
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Áprily Lajos

A 2010-es októberi önkormányzati választások eredményeként a 6 fős képviselő-testületbe 4 új és 2 régi képviselő
került be. Az új tagokról elmondható,
hogy életkorukat illetve közéleti szereplésüket tekintve fiatalok, kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, de nagyon
igyekeznek és lelkesek.
A
képviselő-testület
minden tagja tisztában
volt, és van azzal, hogy
az önkormányzatiság
legnehezebb időszaka
következik Pusztamérgesen. Az állami támogatások, normatívák csökkenése a település működését
véghelyzetbe sodorta és sodorja. Jelen
helyzetben a túlélés a település jövője,
Pusztamérges megmaradása a tét és a
cél. Sajnos a többi kistelepüléshez hasonlóan jelentős saját bevétellel településünk sem rendelkezik, ami az anyagi lehetőségeinket tovább rontja.
A település fennmaradása érdekében
olyan intézkedések kerültek és fognak
kerülni meghozatalra, amelyek nem népszerűek, nem kellemesek, de a végcél
megvalósítását, Pusztamérges túlélését,
Pusztamérges jövőjét jelenthetik.
Remélhetőleg az idő és az elért eredmények azoknak ad igazat, aki bíznak, támogatják és segítik a képviselő-testület
munkáját.

Eddig meghozott kiadáscsökkentő
döntések:
§ Képviselők lemondtak a 2011. évi
tiszteletdíjukról
§ Alpolgármester lemondott a 2011. évi
tiszteletdíjáról,
§ Polgármester a jogszabály változásának köszönhetően lemondott fizetésének és költségtérítésének egy részéről,
§ 1 fő köztisztviselő nyugdíjba vonult
2010. december 31-gyel és a státusza
nem került betöltésre, 1 fő köztisztviselő létszámleépítés miatt a prémiumévek
programban vesz részt,
§ Cafetéria megszüntetésre került az önkormányzatnál, valamint a társulásban
ellátott feladatok esetében,
§ Az épületekben a munkatársak közös
irodákba költöztek, gázfűtés helyett,
ahol lehet vegyes tüzelésre tértünk át,
§ Megnyert pályázatok megvalósítása
átmenetileg felfüggesztésre került, de ez
természetesen a gondozási központ felújítását nem érint, ott várhatóan tavasszal megkezdődnek a munkálatok,
§ Az iparűzési adó mentesség megszüntetésre került.
Döntéseknek köszönhetően több mint
16 millió Ft került megtakarításra.
A következő nagy változást az általános
iskolai oktatás nagymértékű átszervezése fogja jelenteni, amelyről igyekszem a
lakosságot folyamatosan tájékoztatni.

Takarékos rajz

(folytatás a 2. oldalon)

A Partiscum XI. Takarékszövetkezet rajzpályázatot hirdetett 2011.
évi asztali naptárának illusztrációjára. A beérkezett rajzok közül a
pénzintézet menedzsmentje döntött arról, hogy a beérkezett pályaművekből melyek kerüljenek a naptár oldalaira.
A hetedik osztályos Dúró Barbara (felkészítő tanára: Dobai Mónika) munkáját is beválogatták a legjobb 12 alkotás közé - egy
TakarékPontot ábrázoló rajza az április hónapot díszíti a naptárban.
Szegedi iskolák tanulói taroltak a versenyben, így a siker értékét
növeli, hogy az üllési, ruzsai és budapesti diákok rajzai mellett
Barbaráé is a legjobbak közé került.
Csala István
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Röviden a választások óta eltelt időről

(folytatás a címoldalról)

Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt kérelemmel fordultunk Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úrhoz,
melynek elbírálása folyamatban van.
A híradásokból már többen értesülhettek arról, hogy
2011. február 28-ig megjelenik az önkormányzatok anyagi helyzetének rendezésére egy pályázat, melynek beadási határideje 2011. április 30., elbírálása május végére
várható. Reményeink szerint az eddig meghozott döntések, és a jövőben meghozatalra kerülő további kiadáscsökkentő döntések, valamint a megpályázott állami támogatások kisegítik Pusztamérgest a nehéz gazdasági
helyzetéből.
A település műkőképességének megtartása érdekében hozott döntések, a gazdálkodást érintő változások, megszorítások sajnos elkerülhetetlenül valamilyen formában
érinteni fogják a helyi lakosságot is. Nem biztos, hogy
annyi segítséget tudunk nyújtani az Önök számára, mint
az előző években. Gondolok itt elsősorban az utcák rendszeres fűnyírására, az emberek közhasznú, közcélú munkában történő alkalmazására. Sajnos a közfoglalkoztatás
szabályai jelentősen megváltoztak. Korábban az önkormányzat maga határozta meg, hogy hány embert vesz fel,
most pályáznia kell rá, így lényegesen nehezebbé vált
ezen a téren az önkormányzat helyzete és kevesebb munkavállalót tud foglalkoztatni.
Az elkövetkezendő nehezebb időszak ellenére is kérem a
lakosság türelmét és megértését, és kérem az összefogását és támogatását ahhoz, hogy közösen együttes erővel
minél hamarabb, és minél kisebb vesztséggel tudjunk kilábalni a jelenlegi helyzetből.
Dr. Papp Sándor polgármester

!agyon nehéz egy olyan embertől végső búcsút venni és néhány sorban elbúcsúzni, akit az emberek
szerettek, felnéztek rá, és „a Gazdának” tekintették.
Szekeres doktor, Pista bácsi –ki hogyan nevezte - Ő
ilyen volt. A pusztamérgesiek befogadták, elfogadták, szerették és tisztelték. A kemény karaktere mögött érző, segítőkész szív dobogott. Kitartásával, elszántságával, önzetlenségével mindenki számára
példát mutatott.
Halálával egy megbecsült és elismert ember távozott közülünk. Pusztamérges valamennyi lakosa nevében búcsúzom Tőled Pista bácsi!
!yugodj békében!
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Búcsú Dr. Szekeres Istvántól

1945. február 4-én született Szegeden.
Kisdiákként a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskolába járt. Középiskolai tanulmányait a Ságvári Endre Gyakorló
Gimnáziumban végezte. Érettségi
után 1963-tól a Szegedi Egyetem biológia – földrajz szakos hallgatója volt.
Mint diák nagy tisztelettel hallgatta tanárait, a kötelező
feladatokon túl több területen vállalt munkát.
1968-ban kapott biológia – földrajz szakos középiskolai
tanári diplomát. Tanulmányait nem pedagógusként, hanem
a biológia szakterületén hasznosította első munkahelyein.
A Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben hagymakutatás lett a szakterülete. Tanulmányait a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen folytatta. A növényvédő
szakmérnöki diplomáját ezen az egyetemen kapta meg.
Makóra költözött családjával, és mint hagymakutató szerzett doktori címet.
Magas szintű elméleti ismereteit a gyakorlatban hasznosította, amikor Makón egy mezőgazdasági nagyüzem növényvédős mérnökeként dolgozott.
Nagy váltás volt szakmai pályafutásában az 1982-es év,
amikor munkahelyet és lakóhelyet váltott családjával.
Pusztamérgesre költözött és ebben a községben vállalt mezőgazdasági növényvédős feladatokat. Szakmai ismereteit,
határozottságát új munkatársai elismerték és tisztelték.
Az 1990-es évektől nyugdíjas koráig falugazdászi feladatokat látott el. A Csongrád Megyei Agrárkamara, majd a
Földművelési Minisztérium Csongrád Megyei Hivatalának
munkatársaként dolgozott Pusztamérgesen, Öttömösön és
Zákányszéken. Folyamatosan kereste azt az utat, ami a
pusztamérgesi és a környező települések gazdálkodóinak
eredményeit segítette. Új kultúrák, és új termesztési eljárások megismerését szorgalmazta. Széles körű kapcsolatokat
épített ki mezőgazdasági kutatóintézetekkel és növényvédelmi szakemberekkel. Ezeket a kapcsolatokat felhasználva jelentős munkát végzett a szakmai ismeretterjesztés terén. Növénytermesztési, növényvédelmi fórumokat
szervezett, ahová a legjobb szakembereket hívta meg előadóként.
Növényvédős munkatársaival jól együtt tudott működni, a
közös munka mindkét oldalon szakmai sikereket hozott.
A gazdálkodók közül sokan fogadták meg tanácsait és valósították meg ötleteit és ezzel a munka sikerét biztosították számára.

Milyen ember volt?

Szigorú, elveihez következetesen ragaszkodó, igaz és
egyenes ember volt. Nem volt haragtartó, a gyűlölködést
nem ismerte. Mindenkivel szemben jóindulattal viseltetett.
Jószívű, segítőkész ember volt a hozzáfordulók irányába.
Sok barátot szerzett ezzel lakóhelyén és munkatársai között. Lételeme volt a kétkezi munka is. Saját gazdaságot
hozott létre, ami sok energiát követelt tőle. Örökmozgó, a
tehetetlenséget nem viselő ember volt. A természet szeretete közelsége mindennél fontosabb volt számára. Munkássága arra érdemes, hogy méltó folytatásra találjon.
Halálával a mezőgazdasági szakma, a kollégák, a barátok
egyaránt nagyszerű embert veszítettek. Tisztelettel adózunk emlékének.
Balla Vince
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Iparűzési adó

Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-testülete
módosította a l2/l992. (XII.l6.)
számú, helyi iparűzési adóról
szóló rendeletét. A módosítás következtében megszűnt az iparűzési adó adómentesség.
Iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozónak akkor is, ha az
adóalapja nem éri el az 1.000.000 Ft-ot. (ha a vállalkozó adóalapja meghaladja a 0 Ft-ot akkor
iparűzési adó alannyá válik és fizetési kötelezettsége keletkezik) Kérem, hogy a helyi rendelet
módosításáról, mely egységes szerkezetben megtalálható a www.pusztamerges.hu weboldalon az
önkormányzat (Rendeletek) egységes címszó
alatt, tájékoztassák könyvelőjüket!
Tájékoztatom továbbá, az őstermelőket, hogy
2004. január 1-től a 600.000, Ft-ot meghaladó bevétellel rendelkező őstermelők mint „vállalkozók”
is a helyi iparűzési adó alanyaivá váltak. A helyi
iparűzési adó a törvény erejénél fogva nem vonatkozik azon őstermelőkre, akiknek a bevétele nem
haladja meg a 600.000 Ft-ot. Amennyiben az őstermelő bevétele meghaladja a 600.000 Ft-ot akkor iparűzési adó alannyá válik és fizetési kötelezettsége keletkezik.
Annak érdekében, hogy a 2010. évről szóló iparűzési adó bevallási nyomtatványokat ki tudjuk
postázni az érintettek részére, kérem szíveskedjenek nyilatkozni 2011. március 31-ig, hogy őstermelők-e, illetve az őstermelői tevékenységből származó jövedelmük meghaladta-e
(meghaladja-e) a 600.000 Ft-ot 2010. és 2011.
évben.
Kissné Dr. Fodor Viola

TeszVesz Tavasz

Önkéntesség, szociális
és kulturális tevékenységek, természeti és épített környezetünk védelme és jobbá tétele –
ezekkel a hívószavakkal mozgatják
meg a fiatalokat katolikus szervezetek
a TESZ-VESZ TAVASZ keretében. A
helyi kezdeményezésekre épülő programok egy hétvége alatt, március 26-27.
között valósulnak meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye egész területén.
A TESZ-VESZ TAVASZ lényege,
hogy az önkéntes tevékenységet vállalók helyben találják meg azt a feladatot, amivel pozitív változásokat idézhetnek elő saját környezetükben – így
felfedezhetik, hogy lehetséges a negatív helyzeteket, tendenciákat is megfordítani. Nem mellékes az együtt végzett

"mindig csinálni kell valamit"
Rózsika néni nemrég ünnepelte az "első" születésnapját

Sürgés-forgás az amúgy csendes portán. Huszta Andrásné két fiával és menyével várta Dr. Papp Sándor polgármestert és Kissné
Dr. Fodor Viola jegyzőt, akik köszöntésére érkeztek. Nagy ünnep
ez Rózsika néninek - és nem csak a 90 esztendő miatt. A családban ő a névnapját szokta megünnepelni. Nekem most van az első
születésnapom - mondja mosolyogva. Sokan nem mondanák meg
a vékony asszonyról, hogy mennyi idős.
Vázába kerül a virágcsokor, a polgármester által átadott oklevél
tovább marad a figyelem középpontjában. A miniszterelnök levele mellé kerül majd, ami előtte nap érkezett. Az asztalra már be
van készítve az aprósütemény, az ünnepelt keze munkája. Most is
szeret a konyhában foglalatoskodni. Három fia (közülük 2 volt
odahaza), 8 unokája és 4 dédunokája rendszeresen meglátogatja.
 Jaj, hát nem olyan
nagy dolog ez a kor!
Tudja, mindig csinál
ni kell valamit. Nem
szeretem a tétlensé
get. Ameddig bírom
erővel, rendben tar
tom a ház környékét
is. Nincs ebben semmi
különleges 90 évesen
se. - avat be bennün-

ket a titokba. És elneveti magát. Nem fog rajta az idő, takarít, boltba jár, ha úgy hozza
a szükség, Szegedre is bemegy busszal egyedül. Télen kevesebbet
mozog, inkább jól befűt a szobában. Fiatal korában sokat betegeskedett, akkor nem gondolta, hogy megéri majd ezt az életkort.
A pezsgőbontást nem vállalja, ezt a falu első emberére bízza.
Közben telefonon jelentkezik az egyik unoka, aki az általános iskolában osztálytársa volt a polgármesternek. Hiába no, kicsi ez a
falu - és Rózsika néni megint nevet. Mindig ilyen vidám, a faluban is jó kedvűen jár-kel.
Tegyen is így, éltesse az Isten még nagyon sokáig!

munkák közösségszervező és -erősítő
hatása sem, amire szintén számtalan jó
példa volt az elmúlt években. Az akciók során falvak és városok utcái, terei,
játszóterei, templomai, plébániái szépültek meg. Szociális programok során idősekkel és sérültekkel foglalkoztak, beszélgettek, illetve műsorokkal,
kézműves foglalkozásokkal örvendeztették meg
őket.
Ha emlékeznek
még rá, tavaly mi a
nyolcadikos hittanosokkal
a ruzsai
idősek otthonában
ültettünk
virágot.

2010. december-2011. március

Csala István

Idén cserkészeinkkel vágunk bele a
munkába. Az öregtemetőt takarítjuk ki
és a hősi emlékművön található nevek
segítségével igyekszünk felkutatni a
faluban található katonasírokat. Emellett az egyházi sírokat igyekszünk beazonosítani.
Március 26-án, szombaton délelőtt
9:30-ra várjuk cserkészeinket, kiscserkészeinket, jelöltjeinket és természetesen - mint mindig - valamennyi érdeklődőt a közös munkára. Szerszámot,
gereblyét, metszőollót, ásót, baltát,
kesztyűt hozni kell.
(A mozgalom neve tulajdonképpen egy
betűszó, olyan mozaikszó, amely több
szóból álló kifejezés egyes szavainak
kezdőbetűiből áll össze. a szerk.)

Többen Együtt SZabadon
Valami Egészen SZokatlant
Tenni Adni Vállalni Alakítani
Szeretetből
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„Fejlesztés a szermentességért 2010”
Pusztamérgesi települési programok

A program Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatásával, a Pusztamérges
Önkormányzat KAB-ME-10-CS-0029 pályázata keretében valósul meg.

Schád László

Saját tapasztalataink is, de a serdülő és ifjú felnőtt korosztályt kutató szakemberek részéről is
ismertetett, hogy a mai fiatalok ebben a gyorsan változó, az előző generációtól eltérő értékeket előnyben részesítő, a tömegkommunikáció
által erősen befolyásolt világban magányossá
válnak. Csökken a család ok nevelési eredményessége. A közösségi terek elveszítik a jelentőségüket, a fiatalok marginalizálódásának következménye a pszichés betegségek szaporodása,
a legális és illegális drogok használatának növekedése, a kriminális veszélyeztetettség.
Egyre fontosabb olyan közösségi programok kialakítása, amelyek képesek ismételten egy térbe hozni egy település lakóit, hogy ne csak a
tárgyi és természeti környezeti megújulás, hanem a települési közösségi élet újraéledése
megvalósulhasson, hogy annak nevelési, fejlesztési hatásai ismét hatékonnyá válhassanak.

Jelen program célja:

Pályázatunk elsődleges célja egy a falu
közösség minden tagját bevonó projektsorozat megvalósítása volt. A megnyert
támogatási forrás lehetőségeinket beszűkítette, és így program-kínálat szűkítésre
kényszerültünk. Ennek megfelelően célunk:
- olyan program tartása, amellyel a település
lakói egy egészségnapi program keretében bevonódhatnak a drogmegelőzési tevékenységbe,
javulhat a részvevő felnőttek (szülők) elköteleződésének javítása
- szülők és serdülők közös programjában javulhat az együttélő generációk konfliktus- és
feszültségoldó hatékonysága

Tevékenység:

- szülő – serdülő személyes fejlődést szolgáló
tréningprogram az egymás értését szolgáló
kommunikáció javítására, feszültségcsökkentésre, drog-elutasító magatartásra
- drogmegelőzési program az egészségnapon,
mely azt szolgálja, hogy a gyermekek a falu minél szélesebb körét aktivizálva jobban megismerjék azoknak a lehetőségeknek a körét, amelyek a droghívó szignálok hatását képesek
közömbösíteni
A tervezett programelemeket úgy állítottuk
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össze, hogy aktívan bevonjuk a falu gyermekeit, fiataljait, a szülőket az egészségmotivációra építő drogmegelőzést szolgáló programba.
A megvalósítást a Lélekszerviz Mentálhygiénés Szolgáltató Bt és a Szegedi Tini-telefon
Lelkisegélyszolgálat Egyesület szakemberei és
kortárs önkéntesei segítik.

Várt hatás:

A helyi települési szinten történő összefogások
és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését. A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, működő közösségek kialakulása valósulhat meg:
- Öntevékeny drogmegelőzést segítő szülői
csoportok megszerveződése: segíthetik a szülői, családi és segítői szerepkörök tudatosítását, a szükséges információk és készségek
megszerzését. Az eredményes szocializációhoz
elengedhetetlenül szükséges családi és közösségi kohézió kialakulását vagy erősítését.
- Biztosítható a bekapcsolódó fiatalok
egészségesebb személyiségalakulása, a
folyamatba bekapcsolódnak a település
felnőtt lakosai is.

Aktuális feladat:

A szülő – serdülő csoportba várunk 8-9 fő szülőt, és 8-9 fő serdülőkorú gyermeket (13-19
éves korig, nem a résztvevő szülők saját gyermekit). A 7 alkalommal megtartandó, összesen
20 órás projektben foglalkozunk a felnőtt-serdülő kapcsolat szerepfeszültségeinek csökkenésével, az eszköztáruk bővítésével, ezáltal
elősegítve a feszültség mentesebb, alkalmazkodásra képesebb, ugyanakkor jobb önérvényesítési készségű alkalmazkodást. A feszültségek csökkenésével, mintanyújtó magatartás
beépülésével várható a résztvevők, és a mozgásterükbe kerülők ’pótszer mentes’ életviteli
motivációjának javulása, ezáltal a program
drogprevenciós hatékonysága érvényesül.

A foglalkozások tervezett időpontjai:

2011. 04.19., 04.26., 05.03., 05.10.; 05.17.,
05.24., 05.31.

Jelentkezési határidő: 2011.03.31.

Jelentkezni a Könyvtárban, annak nyitvatartási
ideje alatt, Veres Csabánénál lehet.

Pusztamérges
Önkormányzata
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Danny Kaye

!e csak a postaládában keresse! A Pusztamérgesi Hírlevélben
megjelenő információkat - sőt attól többet is - hamarabb olvashatja az interneten! Tájékozódhat a közelgő eseményekről, programokról, küldhet
e-képeslapot, megtekintheti
rendezvényfotóinkat.
www.pusztamerges.hu Keressen
bennünket!
a friss hírek forrása
Pusztamérgesi Hírlevél
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Rosafert termékcsalád. Igazi sikertörténet!

2005. március 1-től van a magyar piacon a belga ROSIER S.A. első granulált műtrágyája, a 12-12-17 + 2
Mg + Me-es kék színű műtrágyája. Az évek során a paletta 7 féle összetételre bővült, a legkülönbözőbb növények igényeit is jól ki tudja elégíteni. A magyar fogyasztók mégis az első terméket veszik a legnagyobb mértékben.
Rosafert 12-12-17 + 2 Mg + Me vény teljes életére kifejti jótékony hatá- gas magnézium tartalmú műtrágya,
Általánosan használható, a káliumot sát. Vízoldhatósága révén nemcsak a amely a káliumot szulfátos formában
szulfátos formában tartalmazza, a mak- szezon indítására biztosít tápanyagokat tartalmazza. Bármely növény általános
ró elemeken kívül 2% garantált magné- a növények részére. A hagyományos, tápanyag ellátásához felhasználható
ziummal és mikroelemekkel dúsított szuperfoszfátban lévő tápanyagnak pe- alap- és fejtrágya.
egyenletes szemcseméretű műtrágya. dig csak az egyharmada hasznosul ma- Rosafert 18-6-5 + 4 Mg + 20 SO3
Nitrogén túlsúlyos, magnéziumban bőÖsszetétele a legkülönbözőbb felhasz- ximum a kijuttatás évében.
velkedő granulált műtrágya. A sárgás,
Rosafert 12-6-18 + 3 Mg
nálást teszi lehetővé. Zöldségnövényeklorózisos területek látványos bezöl+ 24,5 SO3
ink általános tápanyagellátására bármikor felhasználhatjuk, s mivel szulfátos, A legáltalánosabb összetételű műtrá- dülését érhetjük el vele, illetve az alapezért a tenyészidőszak bármely szaka- gya a maga 1:0,5:1,5-ös N:P2O5:K2O trágyázott területek tápanyagpótlására
szában alap- vagy fejtrágyaként is al- összetételével. A káliumot szintén szul- szolgáló műtrágya. A káliumot szulfákalmazhatjuk. Belgiumban a burgo- fátos formában tartalmazza, mely szé- tos formában tartalmazza.
Rosafert 15-15-15
nyát szinte csak ezzel az összetétellel leskörű alkalmazásának a feltétele.
műtrágyázzák. Hatását folyamatosan, Általános tápanyag visszapótlásra al- Rendkívül jó minőségű, egyenletes hahőmérséklettől és víztől függően kb. kalmas, amennyiben növényünknek tóanyagtartalmú, általánosan használt
két hónap alatt fejti ki. Szemcséi két- nincs valami külön igénye, úgy bátran granulált műtrágya. A káliumot nem
szeri tökéletes átnedvesedés esetén alkalmazhatjuk. Saláta szabadföldi ter- csak szulfátos formában tartalmazza,
szétesnek, a növény számára felvehető mesztéséhez például kiválóan alkal- így a klór érzékeny növényeknek csak
formába kerülnek. Talaj felszínére tör- mas, de más növényeknél is használhat- a vetést, ültetést megelőzően kb. 3 hétténő szórás esetén nem kellő átnedvese- juk. Magas (3%) magnézium tartalma tel célszerű kijuttatni. A zeller és a
déskor visszaszáradhatnak, de újbóli a homok talajokon történő termesztés- spárga részben klórt is igénylő növéöntözésre a tápanyagok újra feltáród- re teszi alkalmassá. A magnézium a nyek, így részükre alkalmas.
Knipf Róbert növényvédelmi és
nak. Gyökérzöldségekben is jól hasz- harmadik leggyorsabban kimosódó táptápanyaggazdálkodási
mérnök
nálható fejtrágya. A házikertben a cse- elem, így homokon utánpótlására feltétrepes virágok tápanyagpótlásától a lenül sort kell keríteni.
gyepek, pázsitok folyamatos ellátásáig Rosafert 15-5-20 + 2 Mg + Me
Nitrogénben és káliumban túlsúlyos,
bármely növénynél felhasználható.
1:1:1,4-es N:P2O5:K2O arány a növé- granulált, zöld színű műtrágya. Elsősornyek nagy részének megfelelő összeté- ban a káposztafélék tápanyag utánpótlátel. A növények speciálisabb tápanyag sára javasoljuk, de egyéb, nagy nitroigényeinek pontosabb kielégítésére a gén igényű növényeknek is.
gyár számos egyéb összetételt is kifej- Amennyiben pl. félérett szerves trágyát juttatunk ki a területre, akkor a folesztett.
kozott nitrogén igénye miatt szintén
Rosafert 4-14-22 (28)
A Rosafert termékcsalád alaptrágyája, ezt a műtrágyát részesítsük előnyben.
szintén szulfátosan tartalmazza a káliu- A káliumot szulfátos formában tartalmot. Így közvetlenül ültetés vagy vetés mazza, ezért a növény fejlettségének
előtti műtrágyázásra is alkalmas. Fosz- bármely szakaszában ki lehet juttatni.
forja könnyen oldódik vízben, ezért a Rosafert 9-7-14 + 3 Mg + 22 SO3
növények gyorsan, könnyen fel tudják Alacsonyabb hatóanyag tartalmú, de
venni. S a kezdeti jó foszforellátás a nö- 1:0,8:1,5 N:P2O5:K2O összetételű, ma-

2010. december-2011. március
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Meghívó

Adója 1%-ával
támogasson helyi,
közhasznú tevékenységet folytató
civil szervezetet!

Regionális Nyugdíjas Találkozót szervez az „Őszikék”
Nyugdíjasok Klubja Pusztamérgesen március 26-án!
Részletes felvilágosítást lehet kérni: Csala Istvánné Valikánál a klub vezetőjénél!
Minden kedves vendéget szeretettel meghívunk kortól és nemtől függetlenül egy közös, hangulatos vacsoraestre!

Köszönöm
mindenkinek!

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik együtt éreztek, és együtt
éreznek velem, és a segítségemre siettek a bajban!
Nagyon jól esett és óriási lelkierőt
adott és ad a körülöttem élő emberek

és családok törődése, együttérzése és
segíteni akarása! Talán most érzem,
milyen jó segítséget kapni is, hiszen én
eddig csak adtam. Még egyszer megköszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget!
Az adományozók segítségével hozzám
juttatott egészségvédő termékeket fogyasztom és bízok azok gyógyító hatásában is. Jelenleg az egészségi állapotom kielégítő, közérzetem kicsit jobb,de a továbbiakban még szükségem lesz
kezelésekre.

Köszönettel: Jakus István

Vicc

Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány
hirlevel.szerk@gmail.com
Pusztamérges, Móra tér 2
tel.: 06-62/286-851 Kissné Dr. Fodor Viola
Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: 06-62/800-300 Csala István
Szeged, Pulcz u. 23.
tel.: 06-62/426-970 Fehér Tibor
alfa-center.nyomda@invitel.hu
06-30/855-58-41
Ennek a példánynak a megjelenésére megközelítőleg 60 Ftot fordítottunk.
A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

megjelenik

**Pusztamérgesi Hírlevél**
KIADJA: Polgármesteri Hivatal
SZERKESZTI: e-Magyarország Pont
!YOMJA: Alfa-Center Nyomdai,
Kiadói és Szolgáltató Kft.

520 példány

A rendőrök elkapnak
egy tolvajt. Beviszik,
hogy kihallgassák.
A helyiség tele van
kamerával és mikrofonokkal.
- Hú, de baró! Ez itt
a Big Brother?
- Nem, tesó! Ez itt a
Való Világ!

