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Az általános iskolai oktatás
helyben tartása érdekében
januárban szülői értekezlet
formájában tájékoztattam a
szülőket a lehetséges megol-
dásokról, majd a művelődé-

si házban Dr. Kiss-Rigó László Szeged-
Csanád megye püspöke tartott előadást
az érdeklődőknek az egyházi fenntartá-
sú intézmény lehetséges működtetésé-
ről.
Megtörtént a szülők véleménynyilvánítá-
sa, több, mint 90 %-a nyilatkozott írás-
ban arról, hogy gyermekét egyházi fenn-
tartású iskolába is beíratná. Április
1 4-én az főigazgató asszony Barabás
Hunorné a jegyzőasszonnyal együtt fo-
gadott. Amegbeszélés során egyértelmű-
en állást foglalt, és biztosított minket ar-
ról, hogy az egyházi működtetésre
átveszi a pusztamérgesi általános isko-
lát. Egyéb konkrétumok megbeszélésére
nem kerülhetett sor, mivel bizonyos tör-
vényi előírások az átvételt illetően az
utóbbi időben megváltoztak és ennek
tisztázására az egyház folyamatos tár-
gyalásokat, és egyeztetéseket folyatat a
minisztériummal és az oktatási hivatal-
lal. Az átadás-átvétel írásbeli nyilatkoza-
tának határideje 2011 . május 31 .
A további tárgyalásokról, eseményekről
ígéretemnek megfelelően a lakosságot
folyamatosan tájékoztatom.

A Petőfi utcá-
ban található
gondozási
központ teljes
felújítása várhatóan májusban indul, a
beruházás várható befejezése szeptem-
ber vége. Az építkezés alatt a szolgálat
zavartanul működik, telephelye átköltö-
zik a polgármesteri hivatal udvarában
található szolgálati lakásba.
A beruházás ideje alatt esetlegesen fel-
merülő problémák miatt szíves megér-
tésüket és türelmüket kérjük, melyet ez-
úton is megköszönök.

A közhasznú, közcélú foglalkoztatás
feltételei megszigorodtak, az önkor-
mányzat előre láthatóan sokkal keve-
sebb embert tud ebben a konstrukcióban
foglalkoztatni, mint az előző években.
Valószínű, az utcákon a fűnyírást folya-
matosan nem tudjuk biztosítani, ezért
kérem a lakosságot, hogy a település
eddigi rendezettségének megtartása ér-
dekében mindenki lehetőségeihez mér-
ten próbálja ezt a saját maga megoldani.
Szeretném, ha a nehézségek ellenére is
településünk szép, tiszta, gondozott tud-
na maradni. A lakosságnak ennek érde-
kében tett erőfeszítéseit külön megkö-
szönöm. Dr. Papp Sándor polgármester

Önkormányzati hírek

Veszélyes fáradtság
Fokozott veszélyhelyzetet okoz a koncentráló-
képesség romlása, a tavaszi fáradtság. Tünetei a
koncentráló képesség romlása, kimerültség, ál-
mosság. Az alkohollal ellentétben a vezető fá-
radtsági szintjét semmilyen eszközzel nem tud-
ják mérni vagy kimutatni, emiatt képtelenség
kiszűrni a forgalomból az álmos sofőröket.
Az ORFK adatai szerint 2010-ben a személyi
sérüléssel járó közúti balesetek 8%-át pusztán a
figyelmetlenség okozta. Fáradtan vezetni éppen
olyan életveszélyes, mint részegen!
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Idén legalább tizedik alkalommal
rendeztük meg a regionális Nyugdí-
jas Találkozót a településen a helybe-
li Őszikék Nyugdíjas Klub szervezé-
sében. Legalább 120 fő vendéget
hívtak és láttak vendégül a klub tag-
jai. A környék településeiről érkez-
tek csoportok és szép számmal fo-
gadták el a meghívásunkat helybéli
családok is.
A klub tagjai pénzt és fáradtságot
nem kímélve készültek erre a napra.
Szervezkedtek, ajándékot gyűjtöttek
és csomagoltak, vásároltak, csokro-
kat – díszeket készítettek, műsort
gyakoroltak és sorolhatnám még to-
vább azokat a tevékenységeket, me-
lyekkel igyekeztek megfelelni a ven-
dégvárás etikájának. Szép számmal
voltak segítők és támogatók, akik
munkájukkal, ajándékaikkal segítet-
ték a rendezvény sikerét! Volt aki
csodálatos virágkosarat, ízletes ven-
dégváró süteményt, ajándéktárgya-
kat csomagolt be és hozta el, ezzel
támogatva a találkozónkat.
Köszönetet mondunk támo-
gatóinknak és segítőinknek
áldozatos munkájáért és aján-
déktárgyaikért! Nagyon jó ér-
zés tudni, hogy számíthatunk
rájuk!
Állandó segítőnk Radics Bá-
lint akinek ezúton is szeret-
nénk megköszönni évek óta
tartó odaadó munkáját és ön-
zetlen segítségét! Egyben
gratulálni szeretnénk a közel-

múltban elért sikeréhez is! Bálint 1 3
országos aranyminősítés után (szóló
ének- citera) a második Arany Páva
fokozatot hozta haza Pusztamérges-
re a rendezvény előtti időkben!
Községünk hírnevét öregbíti ez a
sok szép eredmény, hiszen kevesen
mondhatják el az országban, hogy
ennyi és ilyen díjat hoztak már el
országos megmérettetések sorozatá-
ról! Csak így tovább Bálint!
Bízunk abban, hogy sok ilyen talál-
kozót szervezhetünk még közösen,
erőben, egészségben és ilyen vi-
dámságban! Ilyenkor a fáradság és
a betegség gyötrelme eltörpül és az
idősebb és kevésbé mozgékony em-
ber is nevetve fut tovább,- „.majd
nyögünk holnap…” mondatot oda-
vetve és ez így van jól! Néha félre
kell tenni a problémákat, a gondo-
kat, és amikor közösségbe hívják
az embert,- bizony ezeket rossz dol-
gokat kis időre otthon kell hagyni!

Sólya Zoltánné

Ismét volt egy szép közös esténk

Biztonságosabb játszótér
Az önkormányzat dolgozói április közepén szerelték fel azt a kellőképpen
masszív, környezetbe illeszkedő kerítést, ami a játszóteret elválasztja a
közúttól. Ez biztonságot jelent a gyerekek és az utcán közlekedők számára.

A kerítés az összefogás jelképe is: a szük-
séges faanyagot Kunszabó Norbert vállal-
kozó ajánlotta fel, a fűrészelést pedig
Nagypál Nándor vállalta.
A régi rozsdás kerítés elbontása óta semmi
nem választotta el a játszóteret a közúttól,
ezért a gyerekek felügyelete fokozott fi-
gyelmet és gyorsaságot igényelt; az apró-
ságokat nem nagyon érdekelte, ha az útra

gurult a labda vagy valami érdekeset láttak a túloldalon. Ez állandó ve-
szélyforrás volt, mert az utca elejéről érkező autós csak akkor látja a taka-
rásban lévő játszóteret, amikor a Móra tér sarkánál lévő kanyarba ért -
vagyis az utolsó pillanatban. Szerencsére eddig nem történt baleset. A lab-
da lehet, hogy ezen túl is gurul majd, de gazdája nem futhat autó elé. Az új
kerítés egészen a művelődési ház bejáratáig tart.

Csala István
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40 évig zárva
Nem intézmény, nem üzlet, nem elvetemült
gonosztevő - rajzokat, üzeneteket, kisebb
használati tárgyakat, egy pendrive-ot és az
összes eddig megjelent Pusztamérgesi Hírle-
vél egy-egy példányát száműzték a templom-
toronyba március elején. Mint ahogyan arról
korábbii (46.) számunkban beszámoltunk,
önkéntesek gyűjtöttek anyagot egy időkap-
szulába, hogy annak tartalmát 40 évre archi-
válják. Hogy a gyűjtemény károsodás nélkül
megmaradjon, igen tartós tárolóra volt szük-
ség. A rozsdamentes acélból készült kapszula
a tervek szerint kibírja a következő négy év-
tizedet.
A mini archívu-
mot Bogár-Szabó
Ádám és a kap-
szulát gyártó Papp
Attila vitte fel a
toronyba. Általá-
nosan elfogadott
eljárás az elásás
is; akárcsak az,
hogy az ilyen mó-
don tárolt dolgok
elvesznek, elfelej-
tődnek vagy meg-
semmisülnek. Odafent a toronyban biztosabb
helyen van. " A cserkészekkel réz táblát is
csinálunk majd, ami figyelmeztet a kapszulá-
ra." - mondta Bogár-Szabó Ádám, miközben
a gerendák között a létrát tartotta.
Majd negyven év múlva beszámolunk a fej-
leményekről - állapodtunk meg az ötletgaz-
dákkal. Úgy tervezzük, megérjük még a nyi-
tást is. Kedves Olvasók! Ha időközben
megfeledkeznénk erről a vállalkozásról,
2051 tavaszán hivatkozzanak erre a cikkre!

Csala István

Takarítottunk
Verőfényes napsütésben fogtunk neki közel húszan a pusztamérgesi
öreg temető takarításának. Cserkészeink idei vállalása a takarítás mel-
lett a papi, szerzetesi, valamint a katonasírok felkutatása is volt. Mun-
kák eredményét falevél- és ágkupacok jelezték a délelőtt végére. Ezek
mellett két zsák szemetet is gyűjtöttünk. Közben beszélgettünk a gye-
rekkel a hagyományok, az ősök tiszteletéről. Mire a Katolikus Ifjúsági

Alapítvány képviselője
meglátogatott minket,
már a „kutatók” is vé-
geztek a sírok átvizsgá-
lásával: egy szerzetes-
nővér, egy plébános
atya és több második
világháborús hős sírja
került elő.

BogárSzabó Ádám

Pályáztak, nyertek
A"Remény" Nagycsaládosok Egyesülete 2010-ben két pá-
lyázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztériumhoz. A háztartási gép csere programot április 25-
én, az energiatakarékos izzó csere programot június 4-én.
Háztartási gépek vásárlásához a minisztérium mosógépek
esetén 60000 Ft, hűtőszekrény vonatkozásában szintén
60000 Ft, A+ energiaosztály esetén pedig 70000 Ft volt a
támogatás. Pusztamérges községben 10 család részesült be-
lőle. Öt család hűtőgépet, öt család mosógépet cserélt újra.
A gépeket a szegedi Cora áruházban vásároltuk, ők ingyen
házhoz is szállították.
Az energiatakarékos izzó csere programhoz a kiíró 40000
Ft támogatást adott családonként. Ebből a pénzből a buda-
pesti székhelyű Mile Kft.-től 40 db különböző méretű és
teljesítményű OSRAM tipusú izzót vásároltunk háztartá-
sonként. A településen 11 család lett gazdagabb az égőkkel.

Hajdú László elnök "Remény" NCSE

Közös érdek
Nehéz helyzetben vannak a kis te-
lepülések önkormányzatai. A pusz-
tamérgesi képviselő-testületnek is
sok fejfájást okoz, hogy spóroljon
a község működési kiadásain. Az
intézkedések részeként a hasonló
területen dolgozók "összeköltöz-
tek", így fűtési szezonban a könyv-
tár ad helyet a Művelődési Ház és
az e-Magyarország Pont által ellá-
tott feladatoknak is.
A felhasználók számára látható na-
pi munkán kívül a közművelődés-
sel foglalkozók bevonásra kerül-
tek abba a munkába, amelynek
célja a község nehéz anyagi hely-
zetének megoldására tett javasla-
tok kidolgozása, a lehetséges kitö-
rési pontok keresése. A három fős
team két részre bontotta a problé-

mát - a jelenlegi struktúrában
megvalósítható takarékossági in-
tézkedéseknél a jelenlegi színvo-
nal megtartását, az új lehetőségek
számba vételénél pedig a hosszú
távon működőképes intézkedése-
ket gyűjtik össze.
Munkájukról összegzést készíte-
nek, amit a képviselő-testület a
következő ülésén értékeli majd.
Ebben a feladatban nem csak ma-
gukra támaszkodnak, Pusztamér-
ges boldogulása közös érdek. Szá-
mítanak a lakosság javaslataira is,
sok problémára lehet ugyanis
olyan megoldás, ami elméletben
nehezen felépíthető, de a hétköz-
napokban jól használható. Szíve-
sen fogadnak minden ötletet, vé-
leményt, amely elősegítheti
Pusztamérges fejlődését, eddig el-
ért eredményeink megőrzését.
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Vízminőség javítóprogram
Tisztelt Pusztamérgesiek!

Szeretném felhívni kedves figyelmüket, hogy
a szegedi székhellyel rendelkező ArchEnerg
Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari
Klaszter a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében benyújtott „Network to overcome
common issues with regard to the manag-
ement of water quality in the cross-border
area” című pályázata
sikeres elbírálásban
részesült.
Ennek keretében
többek között vízmintavételezésre is sor kerül
az elkövetkező néhány hónapban Csongrád
megye 10 különböző településén. Lehetőség
szerint olyan családi farmokon szeretnénk víz-
mintákat venni, melyek lakott területtől távol
találhatóak, valamint vezetékes víz nem elér-
hető és az ivó és/vagy öntözővizet bevizsgálat-
lan fúrt kutakból biztosítják. A vízmintavétele-
zést követő fizikai- és kémiai analízis
eredményeként a helyi lakosok megtudhatják,
hogy az általuk használt víz valóban alkalmas-
e - egészségügyi kockázat nélkül – emberi
vagy állati fogyasztásra, illetve öntözési célra.
Ezt követően a programban részt vevők egy
tréning keretében olyan ökológiai víztisztítási
módszerekkel ismerkedhetnek meg, melyek az
általuk jelenleg felhasznált vizet alkalmassá
teszik a biztonságos fogyasztásra.
Arra szeretném kérni Önöket, hogy ajánljanak,
illetve biztosítsanak számunkra ilyen mintavé-
telezési helyeket (egy-egy helyszínen egyszer
történne vízmintavételezés), ezzel is elősegítve
a helyi lakosság egészséges életkörülményé-
hez való hozzáférését.
Előre is köszönöm együttműködésüket!
Üdvözlettel:

Huszta Bettina projektmenedzser
ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai ésÉpítőipari Klaszter

Tavaszi sporteredmények
Megyei kötélugró diákolimpia, Mórahalom

A téli viszontagságos felkészülés ellenére ugrókötelesein szépen helyt-
álltak a diákolimpián. Egyéniben megyei bajnok lett Masa Bence, 2.
Jáger Boglárka, akik így továbbjutottak az országos diákolimpiára.
Formációban 2. helyezett lett a Jakus Nikolett, Kisfaludi Dóra, Papp
Dorina, Vilonya Regina formációs csapat, akik szintén tovább jutottak
az országosra.
Formációban 3. he-
lyezést ért el a Dú-
ró Barbara, Dúró
Krisztina, Kormos
Bianka, Molnár
Gábor és a Jáger
Boglárka, Fodor
Réka, Szabó Me-
linda, Szabó Szil-
via négyes.
A legkisebbek is indultak már a gyorsasági hajtásban, akik közül a leg-
jobb eredményt Móra Vivien érte el.

Országos kötélugró diákolimpia – Eger
A tavalyihoz hasonlóan az idén is kiválóan szerepeltek a továbbjutott
versenyzőink. Jáger Boglárka a gyorsasági hajtásban 2., szabadon vá-

lasztott gyakorlatával 3. összetett-
ben pedig 2. helyezést ért el. Masa
Bence 3. lett a gyorsaságiban,
összetettben pedig 5. A két éve
hozzánk ugrókötelezni átjáró öttö-
mösi Molnár Gábor megnyerte a
gyorsaságit, 2. lett gyakorlatával és
összetettben.
A Jakus Nikolett, Kisfaludi Dóra,
Papp Dorina, Vilonya Regina for-
mációs csapat a 7. helyen végzett.
Gratulálunk nekik ezekhez az ered-
ményekhez, hiszen a téli edzésein-
ket nagyon nehéz körülmények kö-
zött tudtuk megvalósítani.

Megyei Tájékozódási futó diákolimpia – Ópusztaszer
2. helyezett lett Masa Máté és Dúró Barbara, 4. Szabó Melinda. Ők to-
vábbjutottak az országosra.
A tavasz folyamán több nagy versenyen is szerepeltünk, amelyek közül
kimagasló eredményeket értek el a Nyírség kupán és a Postás kupán
váltóban Masa Máté, Dúró Barbara és Dúró Krisztina.

Szerencsiné Cs. J.
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Ünnepi gyűlés
Alig hogy hazamentek a napközisek,
ismét nagy lett lett a sürgés-forgás az
általános iskola ebédlőjében április 28-
án délután. A Csongrád Megyei Moz-
gáskorlátozottak Egyesületének helyi
csoportja tartotta soron következő,
mégis rendkívülinek számító ülését. .
Orgonacsokor, sütemény és üdítő ke-
rült az asztalra és szaporodtak az aláírá-
sok a jelenléti íven. A megyei szerve-
zet fennállásának 30 éves évfordulóját
ünnepelte, ezért a Csongrád megyében
működő mind a 28 szervezet is ekkor
rendezte a taggyűlését.

A harminc tagot számláló pusztamérge-
si csoport Dancs Miklósné Franciska
vezetésével végzi munkáját. A köszön-
tő szavak után gyűlésüket a Szeretet
himnuszának felolvasásával kezdte,
majd - évfordulóról lévén szó - rövi-
den ismertette a megyei szervezet múlt-
ját, történetét és eddigi lelkes vezetői-
nek névsorát is. Jelenleg Tóth Manyi
irányítja a munkát, akit öt évre válasz-
tottak meg a szervezet élére. AMozgás-
korlátozottak Csongrád Megyei Egye-
sülete intenzív lobbytevékenységet
folytat: a 1 8 éve megállapított 300 000
forintos gépkocsi vásárlási támogatás
emelése és a megszűnő átalakítási tá-
mogatás helyébe lépő segítségnyújtás
formáján dolgoznak leginkább.

Külön kiemelte Dr. Hegedűs
Lajos MEOSZ elnök munká-
ját, aki a hűtők ill. mosógé-
pek csereakciója és a lakását-
alakítások terén ért el
kiemelkedő érdekképviseleti
eredményeket. A megyei
szervezet eredményes mun-
káján kívül helyi sikerek is
voltak: a csoport működésé-
nek 3 éve alatt 4 fürdőszoba
készült el a mozgáskorláto-
zottak igényei szerint és további 2 át-
alakítása van folyamatban. Hat fő ka-
pott ingyenes parkolásra jogosító
igazolványt, egy főnek pedig a fogyaté-
kossági támogatás megállapításához
szükséges adminisztrációs munkában
segítetttek. Nem nagy számok ezek az
egészséges embereknek - de a fogya-
tékkal élők számára nagyon sokat je-
lentenek!
A meghívott vendégek közül elsőként
Nógrádi Zoltán, Mórahalom város pol-
gármestere, országgyűlési képviselő

köszöntötte a cso-
port tagjait. Ki-
emelte a közös se-
gítség és
gondoskodás fon-
tosságát, amely a
szürke hétközna-
pokat is képes
megszépíteni.
Mint mondta, tá-
mogatását termé-
szetesnek gondol-

ja, amellyel a jövőben is segíteni
kívánja a munkát. Dr. Papp Sándor
polgármester - akár a helyi csoport ve-
zetője - sokszor ütközött zárt ajtókba,
de mindig megtalálta a módját, hogy
az segíteni tudja a civil szerveződése-
ket. Ezt a közösséget a gondoskodás
és a segítőkészség jellemzi, vezetésé-
vel az önkormányzat is erre törekszik,
ezért az említett ópusztaszeri kirándu-
láshoz az önkormányzat kisbuszait

ajánlotta se-
gítségként.
A jó hangu-
latú rendez-
vényt vi-
dám műsor
tette teljes-
sé: a legki-

sebbek verssel, a nyugdíjas klub tagjai
pedig vidám jelenettel készültek erre
az alkalomra. A közelgő anyák napja
alkalmából a családos hölgyek kézzel
festett virágot és egy csokorka
gyöngyvirágot is kaptak. A gyűlés
szendvicses, üdítős beszélgetéssel zá-
rult, amelyhez jó alapot teremtett a fel-
ajánlásként kapott, mini tüzijátékkal és
30-as gyertyával díszített torta - mint
bármely rendes születésnapon.

Csala István

Ezúton is szeretnék a csoport
nevében köszönetet mondani:
Nógrádi Zoltán országgyűlési

képviselőnek,
Gyuris Géza (Üllés) cukrásznak,
Szabó Mihály (Üllés) péknek,
Dér Attila vállalkozónak,

Csíkos István vállalkozónak,
Turcsányi Erika, tagintézmény

vezetőnek,
Csala István, civil szervezetek

kapcsolattarójának
és minden tagtársamnak, akik
bármivel hozzájárultak a nap
ünnepélyes megrendezéséhez!

Dancs Miklósné
Mozgáskorlátozottak Csongrád MegyeiEgyesülete pusztamérgesi csop. vezetője

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

Közeleg a határidő!
Legkésőbb május 20-án postára kell adni a
1053-as ill 1 053E személyi jövedelemadó beval-
lásokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjá-
ról programot is letölthetünk, de internetes bekül-
déshez ügyfélkapu regisztráció szükséges. Ennek
hiányában is érdemes a programhoz folyamodni;
az e-Magyarország Pontban leellenőrizhetjük be-
vallásunkat, ha nem rendelkezünk nyomtatvány
csomaggal akkor ki is nyomtathatjuk azt. Az így
elkészített bevallás egyenértékű az adóhivataltól
kapott nyomtatvánnyal. A határidő után benyúj-
tott bevallásokért a postán is fizetnünk kell!

forrás: www.apeh.hu



Egészségnevelés
Jelen társadalmunkban egyre fontosab-
bá válik az egészség megőrzésének kér-
dése. Mindenkiben ki kell alakulnia
azon szokások sorozatának, amelyek
ennek kialakításában, fenntartásában
hatékonyan képesek közreműködni.
Az egészség a WHO 1977-es megfo-
galmazása szerint „a teljes fizikai, men-
tális és szociális jólét állapota, és nem
kizárólag a betegség hiánya”. Ez alap-
ján a továbbiakban egészségfejleszté-
sen, egészségnevelésen mindig a testi
egészség, a személyiség és a társas kör-
nyezethez való
viszonyulás
komplex egy-
ségét értjük.
Így nem mind-
egy, mivel táp-
láljuk a testün-
ket, milyen
fizikai aktivi-
tásokkal tart-
juk karban,
milyen módon
védjük a külső hatásoktól.
Nem mindegy, hogy milyen társas kör-
nyezetben alakul személyiségünk, mi-
lyen hatásokat sikerül átélnünk, mi-
lyen érzelmi-, nonverbális- és verbális
kommunikációs stratégiákat sajátítunk
el, milyen közösségi (társas) kapcsola-
tokban teljesedik ki, vagy szűkül be
személyiségünk. Nem mindegy, hogy
a társas helyzeteinkben milyen szerep-
viselkedési repertoárt sajátítunk el, és
ezeket milyen módon tudjuk alkalmaz-
ni újabb és újabb kapcsolati tereink-
ben. A mindennapi élethelyzeteinkben
különböző ingerek érnek bennünket,
amelyek hatására a szervezetünkben
aktivitás-változás jön létre. Ezt számos

jelentéssel kódoljuk: izgatott vagyok,
lámpalázam van, várakozási feszültség
van bennem, feszült vagyok, szoron-
gok. Annak megfelelően, hogy a körül-
mények milyenek, illetve milyen a sze-
mélyiségünk, ugyanazt az aktivitás

változást normálisnak, cselekvésre ser-
kentőnek, vagy a cselekvést gátlónak
érezhetjük.
A tudatos egészségfejlesztés, az egész-
ségmotivált viselkedés kialakítása a fel-
adata a szocializáció során az egyén
környezetének. Azonban ez ellen hat-
hat a hibás cselekvéssorok megerősíté-
se, a helytelen viselkedési minták köve-
tése, az agresszív viselkedési formák

megjelenése, a tö-
megkommunikációs
információk mérték-
telen és nem irányí-
tott habzsolása, mi-
vel a felnőttek a
nevelési folyamat-
ban elégtelen haté-
konysággal működ-
nek. Fontos lenne
tudatosan törekedni
az egészséges szemé-

lyiségfejlesztésre, azonban az egyén
életútján kénytelen a tömegkommuni-
káció által kijelölt úton haladni,
mivel ha ezt nem követi, akkor
kirí a környezetéből, kezdik nem
elfogadni, kiközösíteni, magára
maradhat, és az emiatti szoron-
gás feloldásának egyedüli módja
marad, a beolvadás, a fogyasztói
társadalom fogyasztói személyi-
ségének fogyasztói magatartás-
módja. Ezzel azonban a saját fel-
turbózott vágyakat sem tudjuk
mindig elérni, nemhogy azokat a
mintákat, amelyeket a körülöt-
tünk élő néhány nagyon jól élő luxus-
élete csillant fel.

Így alakul ki, hogy az el-
érhetetlen vágyakfeszült-
ségkeltő hatása akár füg-
gőségi, akár kriminális,
akár önsorsrontó irányba
tol bennünket, minden-
képpen megjelenik az
elégedetlenség önma-
gunkkal, a környezetünk-
kel, a közösséggel, a tár-
sadalommal szemben.
Acsaládban a primer szo-

cializáció során a leghatékonyabb az
egészség-szokások kialakítása, az
egészségmotivált magatartás attitűdjé-
nek beépítése. Leghatékonyabb lehet
az óvodai, illetve az alsó tagozatos is-
kola környezetben ez a tevékenység,

mert ezekben az életkorokban a gyer-
mekkel foglalkozó felnőttek még om-
nipotens (mindenre képes) mintaként
funkcionálnak. A serdülő kortól kezd-
ve erősebbé válik a kortársi környezet
hatása, amelyben megjelennek azok a
viselkedési formák is, amelyek az ad-
dig beépültek ellen dolgozhatnak, s
amennyiben a gyermek itt szabados
nevelést kap, indulhatnak el azok a
megcsúszások, amelyek ellen már ne-
héz küzdeni. A leghatékonyabb segítő-
társak ennek megakadályozására azok
a fiatalok, kortársak, akik indíttatásuk-
nál fogva érzékenyebbek a szociális
tér normáira, azokat megfelelően tud-
ják közvetíteni a többiek számára, így
kortárs segítőként híd szerepet tudnak
betölteni a serdülők és felnőttek kö-
zött.
A KAB-ME-10-CS-0029 pályázat ke-
retében a szülők és serdülők részére
tartandó program a generációs feszült-
ségek csökkentésére, a saját konflik-

tuskezelési eszköztár bővülésére, a
mindennapi viselkedésbe beültethető
megoldásmódok elsajátítására ad
iránymutatásokat úgy, hogy szülő és
serdülő egymást tanítva sajátíthat el
hatékony módszereket az együttműkö-
désre, amelyeket majd hatékonyan al-
kalmazhat a saját családjában való
működésre is.

Schád László pszichológus
Lélekszerviz Bt.

A program a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
pályázati támogatásával,

Pusztamérges Önkormányzata
KAB-ME-10-CS-0029
pályázatának keretében

valósult meg.
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Pénteki piac
Új térburkolat, padok, az északi sarokban pergola.
Nem is hasonlít már piactérre a Móra tér templom
mögötti része. A felújítás nem a "szezonban" történt,
így az csak kis törést okozott a piacos napokban. Az
idő alatt a bolt előtt, vagy a gyógyszertár mellett kí-
nálták az árusok a portékáikat. Valóban nincs szem
előtt, de ahogy nem a ruha teszi az embert, úgy nem a
külcsín teszi a piacot. A szokás hatalom - piacra pedig
faluhelyen mindig is szükség van.

A jó idő beköszöntével a művelődési házban árusító
kereskedők közül is van aki a piacteret választja. Eb-
ben a megújult környezet is közrejátszik. Pénteki na-
pokon a legélénkebb a forgalom; nem sokan árulnak,
de fontos az a kis megtermelt "mellékes" a családi
kasszába. És meg lehet beszélni az ügyes-bajos dolgo-
kat is, amihez sokkal jobbak lettek a körülmények!
Használják a piacteret úgy, mint eddig!

Csala István

Új lakók
A fehér gólya szinte egész Európában elterjedt, főleg a sík- és
dombvidékek madara. Jellemzően emberi környezetben fész-
kel, régen kéményekre és magas fákra, oszlopokra építkezik.
Olvasóink hívták fel a figyelmünket, hogy új lakók költöztek a
faluba. Egy gólyapár szemelte ki magának a Jókai utcai busz-
fordulónál lévő villanyoszlop tetejét, hogy fészket rakjanak raj-
ta. Az otthon csinosítása még áprilisban megtörtént. Mivel a fé-
szekbe nem látunk bele, nem tudjuk, van-e tojás, de az egyik
madár mindig a fészekben tartózkodik. Úgyhogy joggal biza-
kodhatunk, hogy május végére újabb csőr kandikál majd ki a
fészekből! A majdani fiókák a kilencedik hét környékén hagy-

ják el a fészket. Szeptember kö-
zepén vonulnak Afrikába telelni.
Nagyhalásziban 2008 tavaszától
webkamera figyeli a templomto-
rony szomszédságában fészkelő
gólyákat és Magyar Madártani
Egyesület internetes naplót indí-
tott, ahol szavaztak a fiókák ne-
veiről és fogadásokat kötöttek a
tjások számára, érkezüsük és
költözésük időpontjára is.
Ezt akár mi is megtehetnénk.
Na, milyen nevet kapjanak?

Csala István



Példaérték
Mintaprojekt lett a Homok-
háti Kistérség Gyermek- és
Iifjúsági Önkormányzata.
Több éve sikeresen működ-
nek együtt ifjúsági ügyek-
ben a Homokháti Kistérség
települései. Szakmai eredmé-

nyeit
foglalja
össze
az a ki-
advány,

amely a HKGYIFÖ-t alkotó
települések gyermek- és ifjú-
sági önkormányzatainak, if-
júsági egyesületeinek együtt-
működését mutatja be.

A folyamat több lépcsőben
valósul meg: első körben
egy március elején rendezett
szakmai műhely keretében
történelmünk összefoglalása
és a kiadvány vázlatának

összeállítása zajlott. Április
elején elkészültek a kiad-
vány fejezetei és az interne-
ten lebonyolított szakmai fe-
lülolvasás és a kéziratok
lezárása. Április közepén

olyan ifjúsági tréningek, va-
lósultak meg, ahol az elké-
szült tudástár alapján a helyi
utánpótlás generációkmegis-
merhetik, átvehetik, vagy át-
alakíthatják a térségi célo-

kat, módszereket - s egyben
kapcsolatokat is építhetnek
más települések fiataljaival.
Régi motorosok és ifjúság-
politika terén aktív, új fel-
adatvállalók egyaránt részt

vesznek a munkában. Eddig
is akkor volt a legeredmé-
nyesebb a kistérségi együtt-
működés, ha mindeki meg-
szólítva érezte magát,
mindenki beleszólhatott és
alakíthatta azt. Ez a kiad-
vány is csak így, közös erő-
vel és mindenki közös véle-
ménye alapján készülhet el.
A projekt nem csak horizon-
tálisan, hanem vertikálisan
is "nyújtózkodik", miniszté-
riumi támogatással bír, ami
a kötött tematika mellett a
megvalósításhoz anyagi for-
rást is jelent. A kiadvány az
ifjúsági szerveződéseknél
lesz majd hozzáférhető.

Csala István
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"Azembervagy ténylegesenteszis érte valamit,
vagy csakaztállítja, hogy tettvalamit.

Énazelsőmódszertajánlom, mertittakonkurencia
még nemannyiraerős."

Danny Kaye

vicc
Az egérke és az ele-
fánt találkozik:
-Hány éves vagy te
elefánt, hogy ekkorára
nőttél?
- Kettő - feleli elefánt.
- Érdekes, én is - tű-
nődik az egérke - csak
mondjuk én két hétig
beteg voltam.

Külföldi szakmai gyakorlati program
Az AIESEC vállalja:

¤ Előzetes kiválasztáson át-
esett jelentkezők biztosítása
¤ Állásleírás alapján jelent-
kezők előszűrése
¤ Logisztikai ügyintézés
¤ Külföldi gyakornok kultu-
rális integrálása

Partnerünk vállalja:
¤ Kihívó munkakör és meg-
felelő munkakörnyezet biz-
tosítása
¤ Felelős személy kijelölése
¤ Értékelésben való részvétel

Bővebb információ:
http:www.aiesec.hu/szeged

AzAIESEC egy nemzetközi szervezet fiata-
lok számára, amely lehetőséget ad a világ
107 országában a felsőoktatásban tanuló
hallgatóknak, hogy felfedezzék és fej-
lesszék a bennük rejlő képességeket, készsé-
geket, találkozzanak egymással, a gazdasá-
got és a társadalmat fejlesztő projekteket
futtassanak. Szervezetünk alkalmat nyújt a
vállalatoknak, hogy kapcsolatot teremtse-

nek a hallgatókkal az általunk szervezett
konferenciákon, vagy a nemzetközi szak-
mai gyakornoki programunk keretében.
Külföldi szakmai gyakorlat folyamata
A program minőségi megvalósulását a
többlépcsős kiválasztási rendszerünk és a
gyakornokok felkészítése biztosítja, amely-
nek folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.




