
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21 .) Korm. rendelet
alapján kiemelt megbecsülés övezi a magas kort megért honfitársainkat, akik hivata-
los köszöntésben részesülnek, az ünneplést pedig anyagi megbecsülés is kíséri.
A Kormányrendelet az elismerésről szóló köszöntést fokozatosan vezette be,
ezért 2010-ig azok részesültek ebben a lehetőségben, akik a 100. életévüket betöltöt-
ték, 2010. évben már a 95. és 100. életévüket betöltött állampolgá-
rok is e megtiszteltetésben részesülhettek, 2011 . évtől kezdve pedig
ez még kiegészült a 90. életévet betöltöttek számával is.
Az elismerés adományozásának egyik jogszabályi felté-
tele, hogy az érintett szépkorú a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kikül-
dött adatlapot kitöltse és azt a válaszborítékban
visszaküldje. Lehetősége van választani a közül, hogy a
köszöntését a település önkormányzata bevonásával
vagy anélkül kívánja igénybe venni.
Döntése a köszöntést és a vele járó jubileumi jutalmat nem befolyásolja, mindenkép-
pen megkapja a miniszterelnöki oklevelet és a pénzbeli jutalmat.
Aki hozzájárul, hogy a helyi önkormányzat is részt vehessen ebben a köszöntésben,
annak előzetes egyeztetést követően, a polgármester úr személyesen adja át az okle-
velet.

Pusztamérges községÖnkormányzatamindenszépkorúnak, kirészeselehet
nnekazelismerésnek jóegészséget, s továbbiszépéveketkíván!

90es gyertya atortán
Újabb 90 éves pusztamér-
gesi lakost köszönthettek
születésnapja alkalmából.
Dakó Antalnét június 27-
én látogatta meg Dr. Papp
Sándor polgármester és
Kissné Dr. Fodor Viola
jegyző. Juliska néni a
tisztaszobában fogadta a
vendégeket; hirtelenjében
a botját se találta meg, de - még ha lassan
is - anélkül is előre ment, hogy hellyel kí-
nálja a látogatókat: gondviselői körében,
csöndesen ünnepelt. Mint mondta, nem
csapnak nagy felhajtást, csak "úgy örege-
sen" ülik meg a jeles évfordulót.
A hétköznapokban gondviselői, a járás-
ban a bot a támasza. Nehezen mozog
mostanában, de azért amit nagyon mu-
száj , azt elvégzi.
Régebben nagyon szeretett a kertben ten-
ni-venni, de az már meghaladja az erejét.

A magyar Vöröskereszt egykori önkénte-
seként sokan emlékezhetnek rá; aligha
volt olyan véradás a művelődési házban,

amin ne segített volna. Azt
nagyon szerette csinálni, de
sokat dolgozott a téeszben is.
- Na, a téesz. . . az nem volt fe-
nékig tejföl, ott mindig na-
gyon sok volt a munka. - em-
lékezik vissza a régi időkre.
Csöndes ünneplés ide vagy
oda, a torta azért nem marad-
hat el. A miniszterelnök okle-
velét a polgármester, az aján-
dékcsomagot a jegyző

asszony adta át; az állam által folyósított
pénzjutalom már korábban megérkezett.
A gyertyák nem akarnak elaludni, de
azért mégis sikerül elfújni. Pogácsa és
üdítő mellett folyik a múltidézés; jövőre
már ez a mai nap is az lesz. A legköze-
lebbi hasonló (okleveles) ünneplés öt év
múlva esedékes - addig még öt születés-
nap!
Jó egészséget kívánunk mindegyikhez!

Csala István
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Napraforgó
Napraforgótányérjába
csókoltanapvirágot,
körbementésmegkínálta

véleavilágot.
Améhecskenekilátott
s olyéhes volt, úgy evett,
napokmúltánvirágtalan
álltakanapraszemek.

Józsa Takács Mihály
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A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Dél-alföldi
Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermek-
jóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsödék önálló fej-
lesztése” című pályázatán 75.566.675 forint uniós támoga-
tást nyert a pusztamérgesi és az öttömösi gondozási
központ épületeinek kialakítására. A pusztamérgesi beruhá-
zás költsége 39.640.346 forint. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
támogatott projekt bemutatására saj-
tótájékoztató keretében május 25-én
13 órakor került sor az intézmény
Jókai utcai telephelyén.
Az elöregedő, fogyó népesség szoci-
ális alapellátását - kiemelt tekintettel
az időskorú, fogyatékkal élő szemé-
lyekre - fejleszteni szükséges. Az
időskorúak számára fontos, hogy
érintkezzenek egymással, társas kap-
csolatokat tudjanak ápolni, szegregá-
ciójuk csökkentése a társadalom számára is pozitív cél.
Ezért fontos a lakosság életminőségének javítása, melynek
szerves része a szociális alapellátó rendszer racionális fej-
lesztése.

A pályázat keretei között Pusztamérgesen és Öttömösön a
meglévő épületek átalakításával és bővítésével gondozási
központok kialakítása történik meg. Az épületek akadály-
mentesítése az előírásoknak megfelelő rámpa, burkolt felü-
letű mozgássérült parkoló és akadálymentes wc-zuhanyzó
helyiség létesítésével, valamint info-kommunikációs aka-

dálymentesítés kialakításával való-
sul meg és korszerű, energiatakaré-
kos műszaki megoldások kerülnek
kialakításra.
A fejlesztés eredményeképpen létre-
jön két településen az idősek nappali
ellátását lehetővé tevő, a családsegí-
tő és gyermekjóléti, a házi segítség-
nyújtási, a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtási, szociális étkeztetést
biztosító és a közösségi szociális
alapellátási feladatokat integráló in-
tézményi telephely.

A megvalósulás várható dátuma: 2011 . október 31 .
dr. Dobó István

projektmenedzser

Uniós támogatásból újul meg a pusztamérgesi és azöttömösi gondozási központ

Újabb adomány érkezett
Németországból már korábban is kapott a falu moz-
gáskorlátozottakat és időskori mozgásszervi betegség-
ben szenvedőket segítő orvosi segédeszközöket. Ami-
re nem volt szükség itt a faluban,- azt az adományozó
beleegyezésével,- tovább adományoztuk a Szegedi
Klinikának, valamint a szomszédos Ruzsai Napsugár
Otthon rászoruló lakóinak. Most újabb eszközöket
hoztunk, melyek a következőkből állnak: kerekesszék,
szoba WC- gurulós járókeret és egy db fürdőkádlift.
Az adományokat Gerhadr
Ulrich Warstat úr segítette
ide hozzánk, közbenjárását
ezúton köszönjük a falu ne-
vében!
Azt szeretnénk, ha ezek az
adományok mindig - amíg el
nem használódnak- az itt élő
emberek sorsát könnyítenék
meg, ezért a hozzájutást a következőképpen szervez-
tük meg: az eszközök a Tanyagondnok Szolgálat tulaj-
donába kerülnek és a továbbiakban ők rendelkeznek
felette az alábbiak szerint.
Akinek igénye és szüksége van ezen eszközök bárme-
lyikére, azt jeleznie kell szociális gondozó munkatár-
sak felé és ők nyilvántartásuk alapján,- kölcsönadják a
rászorulóknak, melyeket visszakérnek majd akkor,
amikor már adott helyen arra nincs szükség tovább.
Köszönjük a szociális gondozók ez irányú fáradozását
és segítségét!
Pusztamérges, 2011 -05-30.

Sólya Zoltánné és Szabó István
Pusztamérges

Tűzgyújtási tilalom
A Csongrád megyei Kormányhivatal 2011 . június 20-án ál-
talános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a megye területén lé-
vő erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított
kétszáz méteren belüli területre. A tilalom kiterjed a felso-
rolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút
menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is. A
kormányhivatal által kiadott határozatban felhívják a köz-
úton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a me-
zőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy
ne dobjanak el égő cigarettacsikket és dohányneműt,
azt minden esetben oltsák el! Aki a tűzvédelmi rendelke-
zéseket megszegi, szabálysértést követ el.

forrás: www.katasztrofavedelem.hu

Csongrád megyén kívül még négy megyében van
érvényben tűzgyújtási tilalom - kempingezés előtt
mindig tájékozódjon a tűzrakás lehetőségéről!
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„Fejlesztés a szermentességért 2010”
Pusztamérgesi települési programok

A program Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatásával, a Pusztamérgesi
Önkormányzat KAB-ME-10-CS-0029 pályázata keretében valósult meg.

Schád László
A KAB-ME-10-CS-0029 pályázat el-
sődleges célja egy a falu közösség min-
den tagját bevonó projekt-sorozat meg-
valósítása volt. A megnyert támogatási
forrás lehetőségeinket beszűkítette, és
így program-kínálat szűkítésre kény-
szerültünk. Ennek megfelelően sike-
rült:
- szülők és serdülők közös tréningprog-
ramját megtartani, ahol javulhatott az
együtt élő generációk konfliktus- és fe-
szültségoldó hatékonysága
- olyan program tartása, amellyel a te-
lepülés lakói egy egészségnapi prog-
ram keretében (Kihívás napja 2011)
bevonódhattak a drogmegelőzési tevé-
kenységbe, javulhatott a részvevők,
gyermekek és felnőttek (szülők), elkö-
teleződése
A szülők és serdülők részére tartott
program a generációs feszültségek
csökkentésére, a saját konfliktuskezelé-
si eszköztár bővülésére, a mindennapi
viselkedésbe beültethető megoldásmó-
dok elsajátítására adott iránymutatáso-
kat úgy, hogy szülő és serdülő egy-
mást tanítva sajátíthatott el hatékony
módszereket az együttműködésre, ame-
lyeket majd hatékonyan alkalmazhat a
saját családjában való működésre is. A
hét alkalommal történt találkozás so-
rán különböző feladatokban és helyzet-
játékokban történhetett meg annak fel-
ismerése és elfogadása, hogy nagyobb
odafigyeléssel szükséges az egymás fe-
lé fordulás, és a szülői féltések ellené-

re is meg kell adni azokat a lehetősége-
ket a serdülő gyermek számára,
amelyekben bontakozó személyisége
kiteljesedhet. Ebben nagy mértékben
segítenek azok a tapasztalataink is (ha
még hajlandóak vagyunk rá emlékez-
ni! ), amelyeket saját serdülőkorunkból
hoztunk. A résztvevő serdülők is meg-
értették, hogy az apai és anyai aggódá-
sok és tiltások mögött mindig jelen
vannak azok az erős érzelmi szálak is,
amelyek szülőt és gyermeket egymás-

hoz kötik.
Mind a felnőttek
(szülők), mind a
serdülők (gyere-
kek) olyan tapaszta-
latokkal lettek gaz-
dagabbak,

amelyeket a mindennapjaikban hatéko-
nyan képesek alkalmazni a generációk
közötti kapcsolataikban.
�éhány vélemény a csoporttagoktól:
„Fontos vállalmon az értékeimet min-
den körülmények között. Megerősöd-
tem, hogy helyes úton járok! Köszö-
nöm. Az egymástól tanulás és
egymásra figyelés fontos és tanulandó,
alkalmazandó dolog. Fontos, hogy
kommunikáljunk egymással! Az embe-
rek közötti kapcsolatot, a szeretetet
gyakorolni kell, és tanulni lehet.”
„ �agyon tetszett nekem ez a foglalko-
zás. Sokat tanultam a konfliktus kezelé-
sével kapcsolatban. Megtanultam,
hogy figyelmi kell mindenkire és azt is,

hogy minden em-
bernek eltérő a vé-
leménye különbö-
ző esetekben.
Valószínűlegalkal-
mazni fogom az
itt megtanultakat
a családban, az is-
kolában és bármi-
lyen közösség-
ben.”
„Azt viszem haza,
hogy mindig meg
kell érteni egy-
mást, hogy ő mit
gondol és meg-
hallgatni. A neve-
tés a jókedv a leg-
fontosabb és ez
nagyon jó is. Na-

gyon hamar eltelt ez a 7 foglalkozás,
és kicsit rossz ez. Nagyon köszönöm,
hogy itt lehettem, nagyon jó volt. Ké-
sőbb is szívesen mennék egy ilyen
foglalkozásokra.”
A drogmegelőzési program az Kihívás
napján azt szolgálta, hogy a gyerme-
kek a falu minél szélesebb körét akti-
vizálva jobban megismerjék azoknak
a lehetőségeknek a körét, amelyek a
droghívó szignálok hatását képesek
közömbösíteni. Ennek keretében
drogmegelőzési vetélkedőn vettek
részt, vontak be felnőtteket és gyara-
pították tapasztalataikat. Az egyes fel-
adatokban (közösségépítés, drogokról
való ismeretek: utcai nevek, kereszt-
rejtvény, illegális – legális drogok el-
különítése, az aszfaltrajzok, a droghí-
vó szignálokra való ráébresztés,
valamint az alternatív szabadidő eltöl-
tés) való részvétel a kicsiktől a felnőt-
tekig segítette olyan ismeretek meg-
szerzését, melyek az egészségmotivált
életvitel felé irányítják a résztvevőket.
Ennek jeleként jelentek meg olyan
csapatnevek, mint ’Drog előtt egy lé-
péssel’ , ’Csajok, akik nem drogoz-
nak’ , ’Csajok, akik nem fognak dro-
gozni’ - jelezve a drogfogyasztással
kapcsolatos korosztályi beállítódást.
A 15 induló csapatból az első három
helyezett csapat tagjai sporteszközö-
ket nyertek.
1. helyezést ért el a Kamilla,
2. helyezést a Törpék,
3. helyezett pedig a Drog komman-
dó csapata lett.
A megvalósítást a Lélekszerviz Men-
tálhygiénés Szolgáltató Bt és a Szege-
di Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat
Egyesület szakemberei és kortárs ön-
kéntesei segítették.

Pusztamérges
Önkormányzata
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Legyenek óvatosak!
Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön ún. „trük-
kös tolvajok” jelentek meg és követtek el bűncselek-
ményt. A trükkös lopások elkövetői
különféle „hivatalos” személyeknek
(önkormányzatok-, állami-, vagy köz-
üzemi cégek munkatársainak, elektro-
mos művek-, vízművek alkalmazottai-
nak, esetlegesen kábeltelevíziós cégek-,
vagy mobiltelefon hálózatot üzemelte-
tő vállalatok dolgozóinak) adják ki
magukat, és az áldozatok jóhiszeműségét, gyanakvásá-
nak hiányát kihasználva tulajdonítanak el tőlük külön-
böző értékeket (ékszereket, készpénzt) azok lakásából.
Az elkövetők különböző történet előadásával próbálják
meg elnyerni a lakók bizalmát, majd a kitalált történtre hi-
vatkozva próbálnak bejutni az ingatlan területére. A hiszé-
keny tulajdonostól azt kérik, hogy engedje be Őket a lakás-
ba, vagy esetleg mutassa meg a lakáshoz tartozó kertet,
területet. Miközben az egyik elkövető feltartja a lakástulaj-
donost, vagy az ingatlan lakóit, addig társa észrevétlenül be-
megy a lakásba, ahol felkutatja és eltulajdonítja az ott talál-
ható értékeket.
Leggyakrabban az alábbi történetekkel próbálják meg-
téveszteni a gyanútlan áldozatokat:
- Kábeltelevízió-, vagy mobiltelefon hálózatfejlesztés mi-

att területfelmérést végeznek és oszlopot szeretnének állíta-
ni a gyanútlan lakástulajdonos kertjébe, udvarára.
- Villanyóra, vagy vízóra ellenőrzését kell végrehajtaniuk,

esetleg a lakásban futó gáz- és elektromos vezetékeket kell
felülvizsgálniuk.

- Redőnyszerelés, bádogos munka
elvégzése miatt kérnek bebocsájtást
az ingatlan területére.

- Számlatúlfizetés, nyugdíjkom-
penzáció, vagy egyszeri nyeremény
miatt hoztak pénzt. Előfordul, hogy
nagyobb címletű bankjegyet mutatnak be a megkeresett sze-
mély részére és arra kérik, hogy azt váltsa fel.

- Orvosi műszereket forgalmazó cégek, vagy gyógyszer-
ipari vállalatok munkatársainak kiadva magukat különféle
eszközöket, termékeket próbálnak irreálisan magas össze-
gért értékesíteni.

- Kéménytisztításra, kéményellenőrzésre hivatkozással
próbálják a tulajdonos figyelmét elterelni, esetleg a lakóépü-
letből kicsalni. Miközben egy személy az ellenőrzést végzi,
a másik a lakást áttúrja.

- Előfordul, hogy csak pénzváltás ürügyén keresik fel a
lakókat. Ilyen esetben vagy hamis bankjegyet próbálnak
meg felváltatni, vagy a tulajdonost követik a lakásba és ki-
lesik, hogy a váltópénzt honnan veszi elő.
A fentieken kívül még számtalan hamis történettel állhat-

nak elő az elkövetők, ezért minden gyanús eset-
ben különös óvatossággal járjanak el!
Az áldozattá válás megelőzése érdekében az
alábbi tanácsokat célszerű betartani:
- Napközben, még ha otthon is vannak lehető-

ség szerint tartsák zárva a kapukat, ajtókat.
- Ha elmennek otthonról az ajtókat, ablakokat

mindig zárják be, a kulcsot vigyék magukkal.
- Idegen, gyanús személyt ne engedjenek be az udvarra,

lakásba.
- Fordítsanak különös figyelmet a házaló árusokra. (Elő-

fordul, hogy olcsó árut többszörös áron próbálnak meg ér-
tékesíteni)
- Ha valaki „hivatalos” személynek, vagy közüzemi szol-

gáltató munkatársának adja ki magát, minden esetben győ-
ződjenek meg annak hitelességéről. Kérjenek igazolványt,
hivatalos dokumentumot, esetleg ellenőrizzék a személyt
azon szolgáltatónál, cégnél, vállalatnál, melynek munkatár-
saként mutatkozik be. Az esetleges munkaruházat, egyen-
ruházat ne tévessze meg Önöket!
- Idegen személynek ne váltsanak fel pénzt, ne adjanak in-

formációt arra vonatkozóan, hogy ki van otthon, vagy
mennyi pénzt tartanak lakásukban.
- Ne tartsanak otthon a szükségesnél több pénzt, a lakás-

ban lévő összeget tegyék biztos helyre.
- Utcán, parkolóban hagyott gépkocsiban ne hagyjanak ér-

tékeket, a járműveket minden esetben zárják le!
- Minden esetben alaposan

figyeljék meg az Önökhöz
érkező idegen, gyanús sze-
mélyeket, illetve azok jármű-
vét. Jegyezzék fel a jármű
rendszámát, típusát színét.
A fenti ajánlások betartásával

nagymértékben csökkenthető annak esélye, hogy Önök
„trükkös tolvajok” áldozatává váljanak.
Amennyiben a fentiekben leírtak bármelyikét tapasztalják,
vagy idegen, gyanús személyek próbálnak az Önök sérel-
mére bűncselekményt elkövetni, tárcsázzák az ingyenesen
hívható 107-es, vagy 112-es rendőrségi segélyhívó számot,
vagy hívják a körzeti megbízottat.
Tisztelettel:

Bakos László r. tzls. körzeti megbízott

A BIZTO�SÁGOS KÖZLEKEDÉS MI�DA��YIU�K ÉRDEKE. Nemrég történt meg belterületi útjaink - külö-
nösen az útkereszteződések - karbantartása, a kátyúk, töredezett útszélek javítása. Az aszfaltozás nem olcsó mulatság!
Az önkormányzat már megoldotta, hogy a Tisza Volán járművei ne az utcán, hanem a buszfordulóban várakozzanak.
Ön is oldja meg! Minél kevesebb nehéz gépjármű közlekedik a mellékutcákban, azok állapota annál kevésbé romlik.

Vigyázzunk az utakra, hogy még sokáig használhassuk: nehéz járművel csak
akkor közlekedjen rajta, ha az elkerülhetetlen (pl. építőanyag szállítás) és ha tehe-
ti, figyelmeztesse a sofőrt, hogy ne közvetlenül az út szélén - mert az ott véko-
nyabb és letörhet - álljon meg a járművével! Ha lehetősége van kisebb gép, pótko-
csi vagy utánfutó közül választani, inkább forduljon többször - nem csak az úttest,
hanem a járda is jobban elviseli a kisebb tengelyterhelést.
A közmondás szerint a járt utat a járatlanért el ne hagyd! Nagy teherre ez nem
igaz. Mert a jár(hat)atlan út ugyanolyan rögös és bizonytalan!

Jakus István polgárőr parancsnok



Ezüstérem
A Pusztamérges Községi Szent
Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület ifjúsági csapata
eredményesen szerepelt a má-
jus 21 -én Szegváron rendezett
megyei tűzoltó versenyen. A
kilenc fős csapatot az egyesü-
let néhány tagja is elkísérte, az
utazáshoz Pusztamérges köz-
ség önkormányzata biztosította a két mikrobuszt.
Már jó ideje készültek a versenyre, a kisiskola udvarán fel-
állított pályán gyakoroltak - ahol a tavalyi országos verseny-
re is készültek. Sok önkéntes munkának és sikeres pályáza-
toknak köszönhetően mára már minden feltétel és
felszerelés adott ahhoz, hogy kellőképpen felké-

szülhessenek egy-egy
versenyre és az új csa-
pattagok összeszokjanak
a gyakorlottabbakkal.
A fennállásának 100. év-
fordulóját ünneplő szeg-
vári egyesület 3 pályán,
7 versenyszámban ren-
dezett versenyében aka-

dálypályán és staféta váltóban indult a pusztamérgesi csa-
pat. Jók voltak a körülmények, a szervezők igyekeztek
figyelmi mindenre, de csúszott a fű és a puttonyfecskendő
sem egészen az edzésen megszokottak szerint működött,
ezért verseny előtt pályabejárást és taktikai megbeszélést is

tartott a csapat. Felkészülésüket Pulai
Gábor, a csapat volt tagja is segítette.
Vincze László ifjúsági felelős méltán
büszke a csapatra: Ezúton is köszöne-
temet szeretném kifejezni Pulai Gabi-
nak, az egykori csapattagnak a felké-
szüléshez nyújtott segítségért! Külön
dícséretet érdemel, hogy csapatunk
fegyelmezett, lelkiismeretes verseny-
zéssel, töretlen szorgalommal gyako-
rol, amellyel tovább öregbítik egye-
sületünk és a falu hírnevét. Büszke

vagyok a fiúkra, akik erre áldozzák szabadidejüket! Ez ad
nekem erőt és hitet, hogy ezt a munkát nem szabad abba-
hagyni. - nyilatkozta az ifjúsági felelős.
A jó hírű csapat tagjainak 99 másodperces - hibapont nél-

küli! - ideje a máso-
dik helyre volt ele-
gendő és ezzel jogot
szereztek arra, hogy
Csongrád megyét
Ruzsa csapatával
együtt képviseljék
az országos verse-
nyen.
Az eredményhirde-
tésen Vincze László,

a csapat ifjúsági felelőse egy évtizedes, utánpótlás-nevelés
terén végzett kitartó munkájának elismeréseként a Csong-
rád Megyei Tűzoltó Szövetség emlékplakettjét és oklevelét
vehetett át.

Csala István

csapattagok:
Kardos Gábor, Masa
Máté, Tanács Ervin,
Pulai Attila, Gyetvai
Bálint, Móra Máté,
Kisfaludi Tamás,
Patai Zoltán és Kis-
Szabó Dávid.

Meteorológiai állomás
A fokozatosan szárazabbá váló időjárás hatására a felszíni
vízkészletek lassan eltűnnek, ami leginkább Csongrád me-
gye egyik tájegységét, az úgynevezett Homokhátságot fe-
nyegeti. Az itt élő emberek fő bevételi forrását a me-
zőgazdaság adja, ezért is nagyon fontos, hogy már
most tegyenek valamint a szakemberek a vízkész-
letek megóvása érdekében. Egy projekt keretében
fejlesztik többek között a vízügyi állomást, vízho-
zam-mérőt építenek, modernizálják a talajvízszin-
tet észlelő kutakat. A beruházás központja Móraha-
lom, ott lesz a leendő vízügyi központ.
A projekt tárgya egy integrált környezeti hálózat és
monitoring központ kialakítása azért, hogy a Ho-
mokhátság vízrajzilag feltáratlan területeiről, szür-
ke foltjairól minél pontosabb információkkal ren-
delkezzünk, s ezeket az információkat gazdasági,
társadalmi és környezeti célok elérése érdekében
felhasználhassuk. A projekt során átépítésre kerül a
Körőséri állomás, a Széksóstói főcsatornán vízhozam
mérő állomás épül, meglévő talajvízszint észlelő kutak ke-
rülnek átépítésre, műszerezésre, csapadékmérő állomás ke-
rül műszerezésre. A beruházás központjaként pedig meg-
épül Mórahalmon a Monitoring koordinációs és képzési
központ. A fejlesztés céljainak eléréséhez alkalmassá kell
tenni a meglévő rendszert a hidrometeorológiai adatok tel-
jes körű tárolására, így a fejlesztés részeként egységes adat-
bázisba kerülnek az észlelt adatok.

A beruházások a Homokháti kistérség településein valósul-
nak meg, az alábbiak szerint:
- 21 db talajvízszint észlelő kút távjelzővel, elektronikus
műszerrel kerül felszerelésre, ebből 5 kút kútfeje felújításra
kerül (Csólyospálos, Forráskút, Üllés, Bordány, Zákány-
szék, Mórahalom, Átokháza, Ásotthalom, Kelebia, Röszke,

Öttömös, Balástya
- 4 db csapadékmérő műszer kerül be-
szerzésre (Bordány, Forráskút)
- 1 komplett hidrometeorológiai állo-
más kerül beszerzésre
- Széksóstói főcsatornán új vízhozam-
mérő műtárgy kerül kialakításra (Móra-
halom)
- Köröséri főcsatornán műtárgy fejlesz-
tés (Ásotthalom)
- Monitoring és koordinációs képzési
központ kerül kialakításra (Mórahalom)
- Az informatikai fejlesztés során az ed-
dig elektronikus formában nem létező

vízrajzi, hidrometeorológiai adatok rög-
zítésre kerülnek és a VIZIR-ben tárolódnak (Vízgazdálko-
dási Információs Rendszer)
- A fejlesztés eredményeként meta-adatbázis is készül,
mely specifikus lekérdezéseket is lehetővé tesz majd
A projekt pusztamérgesi része nem látványos, mindössze
néhány négyzetméter, de annál fontosabb: egy komplex
mérőállomás került kialakításra, amely adatokat rögzít és
továbbít a központnak.
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Fogorvosi tájékoztató
Értesítem Kedves Pácienseimet! A fogorvosi ren-
delési idő június 1 -től megváltozott!
Dr. Dancsik Zoltán a fog- és szájbetegségek orvosa
a következő időpontokban várja betegeit:
Pusztamérgesen hétfő 14 és 16 óra között, kedd
7:30 és 12 óra között, csütörtök 7:30 és 10:30 kö-
zött, péntek 13:30 és 15 óra között
Zsanán hétfő 10:30 és 1 3:30 között, csütörtök 11
és 1 5 óra között

Öttömösön kedd 14 és 16 óra között,
péntek 10 és 14 óra között

Öttömösi, pusztamérgesi és zsanai lak-
címmel és érvényes TAJ számmal ren-

delkezők részére a fogászati ellátások közül
I�GYE�ES:
Prevenció, röntgen, érzéstelenítés, konzerváló
(fogmegtartó) szolgáltatások
Szájbetegségek és paradontológia
Gyermek, ifjúsági és iskolai fogászati szolgáltatás.
TÉRÍTÉSES:
Protetikai (fogpótlási) szolgáltatás
60 év feletti (öttömösi, pusztamérgesi és zsanai
lakcímmel rendelkező) betegek részére 2011. júni-
us 1-től a 73/2011 . (IV.29.) Korm. rendelet 2.§-a
alapján protetikai (fogpótlási) szolgáltatások rész-
ben térítésmentesek.
A kezelések nem érkezési sorrendben történnek,

az időpontra előjegyzett betegek
elsőbbséget élveznek.

Elérhetőségek: 06-30-9981 -421
Pusztamérges: 06-62-286-819
Zsana: 06-77-490-022 Öttömös: 06-62-289-504
Kibővült rendelési idővel várom meglévő és leen-
dő betegeimet!

Dr. Dancsik Zoltán

Nyáron se pihennek
A pusztamérgesi Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai nyáron sem pi-
hennek. Eddig se tették. Nem készülnek látványosan, de a hétfő
délutáni összejövetelek nem csak az ügyes-bajos dolgaik megvita-
tásával telnek. Persze azt is kell, de amellett rendszeresen jelenete-
ket, verseket, mesejátékot próbálnak és énekelnek, amivel majd ki-
állhatnak közönség elé. Mindegy milyen alkalomból: szívesen
készülnek falunapra, nyugdíjas találkozókra is. Május végén az
óvodásokat örvendeztették meg egy mese előadásával; a farkas

persze most is
pórul járt. Leg-
utóbb pedig
Ópusztaszeren
léptek színpadra,
ahol a mozgás-
korlátozott egye-
sületek tagjainak
szerveztek hét-
végi programot.
Ezen a Ki-Mit-
Tud? rendezvé-
nyen első helye-
zést értek el.

- Nem is kellett kivárnunk a sort a múzeumnál - újságolja Csaláné
Valika néni - megismertek bennünket és azt mondták, hogy akik
ilyen jól szerepelnek, azokat előre engedik! Pedig előtte nem talál-
koztunk még.
A klub összejövetelén állandóan ott van a vaskosra duzzadt szö-
veggyűjtemény is, abból választanak az eseményhez illő dalokat,
jeleneteket. A fellépésekhez egyenruhát csináltattak, a jelenetekhez
szükséges kelléktár is folyamatosan gyarapszik. Hogy a hanggal se
legyen probléma, nemrég sikeresen pályáztak két mikroportot,
hogy a színpadon ne kelljen mindig a mikrofonállványok körül ke-
ringeni; életszerűbb a jelenet, ha menekül is, akit kergetnek, nem
csak a mikrofon körül forog, de közben a szöveg is hallatszik.
Legközelebb egy nyugdíjas klub meghívának tesznek eleget, de
már készülnek augusztus 20-ra, és biztos látjuk-halljuk majd őket a
kakaspörkölt-főző versenyen is.

Csala IstvánOlvasói levél
Természetesen a posta is elviszi a
címzetthez (ez alkalommal nem mi
vagyunk azok) de esetenként - mint
most is - a téma többekre, az egész
faluközösségre tartozik. Mivel előb-
bi cikkünkhöz is kapcsolódik, így
helyt adunk a közlésének. (a szerk. )

Tisztelt Pusztamérgesi
Önkormányzat!

Tisztelettel és szeretettel megköszönöm önzetlen segítségüket a
Pusztamérgesi Mozgáskorlátozott Csoport nevében - csoportunk
első helyezést ért el az ópusztaszeri Ki-Mit-Tud-on. Sólya Zol-
tánnénak köszönöm, hogy alaposan felkészítette a csapatot, mun-
kája és a tagok lelkesedése, kitartása meghozta gyümölcsét. . Kö-
szönöm Jáger Béla és Hevesi Tamás türelmét, amiért a szombatot
ránk áldozták és elvittek bennünket.
Mindez az Önök segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg.
Még egyszer mindenkinek megköszönöm a segítségét! Kívánok
az életükben sok sikert, boldogságot és nagyon jó egészséget!

Dancsné Franciska a csoport titkára

Irtson parlagfüvet!
A módosított növényvédelmi törvény értelmében
minden földtulajdonosnak és ingatlantulajdonos-
nak június 30-ig végre kellett hajtania a parlagfű
elleni védekezést. Az ezt követő időszakban pedig
meg kell akadályoznia a parlagfű virágzását.

A parlagfű legintenzívebb növekedé-
si időszaka júliusban van és a virág-
por legnagyobb tömegben július vé-
gén és augusztusban szóródik. A
hatóságok eljárásukat nemcsak ter-
mőföldön folytatják le, – amelybe a
zártkertek is beletartoznak – hanem

ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak,
vízpartok mentén is.
A parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzésében a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok valamint
belterületen a település jegyzője az illetékes. Ha
mulasztást tapasztalnak, elrendelik az azonnal vég-
rehajtandó közérdekű védekezést. Bírságot is ki-
szabhatnak, ami a gyomosodás mértékétől és nagy-
ságától függően 20.000 - 5 millió Ft lehet.
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Tábor volt  lesz
Az ember testnek és léleknek lett te-
remtve. Ez köré építettük fel az algyői
hittantábor programját is. Rengeteg já-
tékkal, focival, úszással, vízi játékok-
kal, nagy sétákkal mozgattuk izmain-
kat. A tábor vége felé visszatekintve
számoltuk ki, hogy napi 6-8 óra aktív
mozgás minden napra jutott. Találóan
jegyeztük meg, hogy „hittan-sport tá-
borban” voltunk.
Így volt ez tavaly is, és minden progra-
munknak része a testünkkel való törő-
dés is. Ki ne emlékezne a jól sikerült
tavalyi sportnapra vagy a hittanórákhoz
kapcsolódó sportos, játékos közös
mozgásokra. A sportból viszont a moz-
gás öröme a meghatározó a hívő ember
számára, a sportszerűség, a másikra va-
ló odafigyelés, a megértés a sporttevé-
kenység alatt is. Nem az idő mérése,
magam és mások legyőzése, esetleg el-
tiprása. Jól példázta ezt, amikor a kö-
zös foci alatt a nagyobb fiúk szépen
odafigyeltek a kiseb-
bekre, és hagyták
őket is játszani.
Hittantábor lé-
vén a lélekkel is
törődtünk a kö-
zös esti imákkal,
szentmisékkel, éneklésekkel. A táborba
eleve jelentős tapasztalattal érkeztek a
gyerekek a gitáros és ifjúsági énekeket
tekintve, ezen tudásukat, tapasztalatai-
kat tovább mélyítettük a tábor alatt. A
tábor vége felé az imádságok énekes
részét már nem kellett előre meghatá-
rozni, az ismert és szeretett énekekből
kívánságműsort rendeztek a gyerekek
az Isten dicsőségére.
A lélek ápolásához tartozott a másik
emberért vállat szolgálat, a munka is.
Az esti szomorkodást anya után hamar
legyűrték a kisebbek is, hisz minden
nap késő éjszakáig énekeltünk, társas-
játékoztunk, valamint szombaton kö-
vetkezett végre az egy éve várt éjszakai
fürdőzés éjfélig.
A barackevés pedig bekerült a plébáni-
ai sztorigyűjteménybe és még évekig
emlegetni fogjuk, cinkos összenevetés-
sel.
Következő táborunkra szeretettel vár-
juk a pusztamérgesi és a környékbéli
gyerekeket is első osztályos kortól.
Cserkésztábor: Kisjakabfalva, július
1 5-25, kicsiknek külön altáborral július
21 -25-ig, családos altábor július 21 -25-
ig. Információ a plébánián

Bogár-Szabó Ádám

Vége a szezonnak
Véget ért a 2010-2011 -es Megyei III. osztály labdarúgó mérkőzéssorozat.
Az őszi idényt a tizenkettedik helyen zárta a Pusztamérges FMC csapata, in-
nen várta a tavaszi folytatást. Pár kivételtől eltekintve gólokban gazdag
meccseket láthattak a szurkolók, a Kübekháza SE és a Csongrád TSE elleni
mérkőzéseken kívül átlagosan 4-6 gól született meccsenként. A gólszegény
mérkőzések sem szűkölködtek izgalmas helyzetekben, háromszor pedig
szinte alig győzték kap-
kodni a fejüket a né-
zők: a Komlósi Trans
Baktó FC mérkőzésén
15, a Sándorfalva SK
II. meccsén 16, a Do-
maszék SK elleni
meccsen 12 találat zör-
gette meg a hálót. Eb-
ből a Baktó meccsén
(10-5) volt felhőtlen az öröm, de a mezőnyben erősnek számító domaszéki
csapat is csak ikszelni tudott. Sajnos a sándorfalvi csapat - a csoport legerő-
sebbje - 1 3 lőtt góllal vitte haza a három pontot.
Bár a szezon végére közel hasonló teljesítményt nyújtó ellenfeleket kapott, a
bajnokság végére kicsit elfáradt a pusztamérgesi csapat és így a tavaszi for-
dulót a tizennegyedik helyen zárta, alig lemaradva Algyő csapatától.
A csapat házi gólkirálya 16 találatával a megyei tabella 12. helyén áll. Kis-
pál István (Klinsi) szerint az őszi tervekről még korai lenne nyilatkozni.
- Szeretnénk, ha új játékosok is kerülnének a keretbe, hogy erősödjön a csa-
pat. Nem túl jók az anyagi lehetőségeink, de a vezetőség mindent megtesz
annak érdekében, hogy a szezon zökkenőmentes legyen. A falu vezetésének

is sokat köszönhetünk; az idegenben
játszott meccseinkre az önkormányzat
kisbuszával utazhatunk. A pálya is
csak a folyamatos gondozással őrzi
meg jó állapotát. Most pihenés van, de
majd szeretnénk erősen kezdeni az
idényt, hogy jó meccseink legyenek.
Úgy legyen. Hajrá Pusztamérges!

Csala István
egy csel Kisfaludi Józseftől
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Kiadói és Szolgáltató Kft. alfa-center.nyomda@invitel.hu 06-30/855-28-36
Ennek a példánynak a megjelenésére megközelítőleg 50 Ft-ot fordítottunk. Újrahasznosított papírra készült. m
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Egy súlyos közleke-
dési baleset után ébre-
dezik az addig eszmé-
letlenül fekvő sofőr.
Első kérdése:
- Hol vagyok?
- A tizenhetesben - fe-
leli az ápolónő.
- Na jó, de kórházban
vagy cellában!?
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