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Az utóbbi szüreti fesztiválok nem múltak el szél vagy eső
nélkül. Nem hiába kémleltük nap mint nap a meteorológiai
előrejelzést. Már a péntekre se lehetett panasz - a szombatra
pláne nem. Egész hétvégére jó időt ígértek az időjósok - és
igazuk lett. Járt ez már nekünk nagyon. A tizenhatodik alka-
lom naposra sikeredett, ami szemmel láthatóan a résztvevő-
ket is jobb kedvre derítette.
A borverseny nemkülönben. Tizenegy termelő huszonegy
borát nevezte be a versenybe, igen erős volt a mezőny. A
Farkas Testvérek és Aradszky László pincéje mellett a Solt-
Vin Kft. is képviseltette magát a - szüreti fesztiválon a har-
madik - termelői borversenyen. Saszla, Kövidinka, kékfrankos és Rizling fajták borain kí-
vül Vas Sándor meggy és ribizli borokkal nevezett, a zsűri nem kis meglepetésére. (a bí-
rák csak a helyszínen tudhatták meg a fajtákat, a szerk.)

A szigorú pontozásos rendszer alapján öt arany, hat
ezüst és hat bronz minősítés talált gazdára, négy ter-
melő bora oklevélben részesült.
A szombati programok kora reggel kezdődtek. Évek
óta hagyomány a zenés ébresztő - idén is a Kiskunha-
lasi Hangulat Zenekar szolgáltatta. A ház elé kijövők
előtt - akik nem érkeztek üres kézzel - meg-megállva
húzták el a nótájukat. Jövőre több lovas kocsi kell, a
népviseletbe öltözött leányok és legények egy dara-
bon autóval kisérték a menetet.
Közben a téren is javában állt a bál, fahasogatás és
sátorállítás volt az első program. Voltak fifikás ver-
senyzők.. . (folytatás a 6. oldalon)

90 év békesség
Piroska néni köszöni
szépen, vidám és jól
érzi magát. 2
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Hamarosan megkez-
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lep rekultivációja. 3

Bajnok csapat
Nemzetközi szaktá-
bor versenyt nyert a
tűzoltó ifi csapat. 4

Kakaspörkölt
Már tizenhatodik al-
kalommal gyújtottak
a bográcsok alá. 6

Bursa Hungarica
Idén ismét lehet pá-
lyázni önkormányza-
ti ösztöndíjakra 11

jubileumiszám

Búcsúzvaköszöntő
Szállj, szállj, ökörnyál,
jönazősz, megyanyár, -
megyanyár, anevetős,
komolykodva jönazősz,
csillámlóderekkel,
sárgalevelekkel,

szőlővel, mosolygóval,
fűrekoccanódióval.

Csanádi Imre

2011.augusztus október

Must, kakas, bor, citera Ötven
Ha nagyon divatozni aka-
runk: félszáz. Ez, ha úgy
vesszük, jubileumi szám.
Az ötvenedik. Nem több,
nem kevesebb. Írtunk jó
és kevésbé örömteli ese-
ményekről, programokról
és véleményekről. Volt,
aminek visszhangja tá-
madt, más hír kommentár
nélkül maradt.
A lényeg, hogy hírül ad-
juk azt, ami a köz, a kö-
zösség érdeklődésére szá-
mot tarthat. Kaptunk
olvasói véleményt, me-
netrendet, levelet, témaja-
vaslatokat. Köszönjük!
Minden hír fontos, nem
könnyű kiválasztani, mi
fér el, és mi lesz az, ami
kimarad majd az aktuális
lapszámból.
Tény, hogy sűrűbben is
megjelenhetne a hírlevél.
Volna mivel megtölteni
akár havi 8 oldalt is. De
ennyire futja - csak addig
nyújtózkodhatunk, amed-
dig a takarónk ér. Elcsé-
pelt közhely a gazdasági
nehézségekkel takarózni,
de mostanság még a nagy
múltú lapoknak se na-
gyon van mit a tejbe aprí-
tani, ezért ne csodálkoz-
zunk, hogy egy kis falusi
kiadványnak se futja min-
denre. De amíg megjele-
nünk reméljük, hogy sok
jót megírhatunk még! És
sok évfordulót megérhe-
tünk. Boldog ötvenet!

a szerk.
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www.pusztamerges.hu
a friss hírek forrása

90 év békesség
Csonka Jánosnét nem sokat látni az utcán. Piroska néni
szerencsére jó egészségnek örvend, a rekkenő hőségben is
vidáman fogadta a köszöntésére érkező polgármestert és
jegyző asszonyt. Az igazi ünneplés hétvégén volt, megtelt
a Felszabadulás utcai ház. Lánya, két unokája és déduno-
kái között, családja és a szűk rokonság körében tartotta 90.
születésnapját.
Büszkén mutat-
ja a virágcsok-
rokat, borral,
üdítővel, rág-
csálnivalóval
kínálja vendé-
geit.
- Kígyóson lak-
tunk sokáig, on-
nan menekül-
tünk a faluba
1953-ban. Nehéz idők jártak, üldöztek bennünket is, hátra-
hagytunk szinte mindent. - kezdi a múltidézést.
Pusztamérges a határsávba esett, nem lehett ide-oda járkál-
ni, szabadon csak az közlekedhetett, akinek volt kishatár-
átlépő engedélye. Nekik nem volt. Mire másnap vissza-
mentek, már elvitték a csendőrök, amit ott maradt. Aztán a
férjével - aki korán elhunyt - bérelt földeken kezdtek gaz-
dálkodni. Mire sajátjuk is lett, azt elvitte a téesz.
- Az apróságokat már néha elfelejtem - mosolyog - de a ré-
gi dolgokra pontosan emlékszem! És csillogó szemmel
egyre csak sorolja emlékeit, amiből vidámabbak is vannak.
- Nagyon jónak kellett lenni egymáshoz, hogy boldogulni
tudjunk! Mert eleinte kút se volt az udvaron. Úgy hordták
haza a vizet. A szomszédban "városiak" laktak, nekik is se-
gítettek, hogy meg tudjanak élni. Cserébe ők is segítettek.
Piroska néni a vásározók biciklijein tanult kerékpározni.
Sajátja nem volt, de az utcában tartották a vásárokat - má-
sik ház még nemigen volt a környéken akkoriban - a bicik-
liket pedig hozzájuk vitték megőrzésre. Némi pénz is járt
érte - meg a tudomány. "Most is jó volna, ha mindenki
megtanulná a rendet! " - így foglalja össze a mai világról
alkotott véleményét. Bizony, az jó volna.. .

Csala István

Vajda Attilával a Matyéren
Vajda Attila az EDF Démász- Szeged VE olimpiai és vi-
lágbajnok kenusa, mint jószolgálati nagykövet a Maty-éren
különböző programokkal szórakoztatta a gyerekfaluk, vala-
mint a pusztamérgesi iskola fiataljait.
Remek, már-már nyarat idéző időjárás fogadta a gyereke-
ket a Maty-éren szeptember utolsó hétvégéjén. Vajda Attila
Pusztamérges, valamint a magyarországi S.O.S Gyermek-
faluk „Jószolgálati nagykövete” volt a vendéglátó. Stábjá-
val saját költségén kétnapos gyerektábort szervezett a
Maty-éri olimpiai vízi centrumban, amelyre meghívta a kő-
szegi, a battonyai gyerekfalu és a pusztamérgesi általános
iskola diákjait. A mérgesi diákokat Turcsányi János tanár
úr kísérte el erre a két napra.
A pusztamérgesi iskola - ahogy a kőszegi és a battonyai is -
nyolc diákkal képviseltette magát. A mérgesi gyerekek ju-
talomútként (jó magaviselet, sport- és tanulmányi ered-
mény) kaptak lehetőséget erre a kirándulásra.
Az érkezést futballal ünnepelték meg a gyerekek, aztán ka-
tamaránnal bejárták a létesítmény vízfelületét, végigmentek
azon a két pályán, a négyesen és az ötösön, amelyet Vajda
a nemzetközi viadalokon a leggyakrabban használ. Az al-
sóvárosi íjászok bemutatója után pedig jöhetett a sárkány-
hajózás: először csak a gyakorlás, aztán másnap már az
éles verseny. Bármily hihetetlen, Vajda hajója mindkétszer
második lett. . .

A gyerekeknek óriási élmény volt ez a hétvége, hiszen
Olimpiai és Világbajnokok helyén aludtak, teljes ellátás
mellett. Kipróbálhattak, átélhettek mindent, amit egy élver-
senyző, egy kicsit beleláthattak mindennapjaikba.
Az este is tartogatott igazi meglepetést, hiszen a vacsorát
követően Attila új oldaláról mutatkozott be vendégeinek!
Gitárral a kezében, zenei tudásával is elkápráztatta a gyere-
keket. Az est vége egy remek hangulatú, közös éneklés
lett!És a pusztamérgesi gyerekekre várt még egy kis érde-
kesség. Útban hazafelé egy rövid szegedi kitérőt tettek és
ellátogattak a Rádió 88 stúdiójába, ahol megtekinthették a
rádiót, és bepillantást nyerhettek a műsorkészítés ku-
lisszatitkaiba is.
A gyerekek tartalmas és izgalmas két napot tölthettek
Olimpiai bajnokunkkal, kissé fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel gazdagodva térhettek haza. Jövőre a londoni
Olimpiát követően Vajda Attila ismét megrendezi a gye-
rektábort, de már 3 naposra bővítve és még több gyermeket
vendégül látva!
Reméljük ekkor már egy újabb Olimpiai bajnoki cím birto-
kosa lesz Attila, aki elmondása szerint egy kicsit Puszta-
mérgesért is fog lapátolni Londonban!

Krisztin Krisztián
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Megkezdődött a régi szeméttelep re-
kultivációja. A szegedi székhelyű Fac-
tory Creative Studio Kft. végzi a KE-
OP (Környezet és Energia Operatív
Program) pályázati forrásból finan-
szírozott munkák kommunikációját.

Rekultivációs program
A Szegedi Regionális Hulladékkeze-
lési Program Hulladéklerakók Rekul-
tivációja című - KEOP-2.3 .0/2F/09-
2009-0012-es kódszámú - projekt a
megvalósítás szakaszába lépett: Bor-
dány, Üllés, Forráskút, Szatymaz és
Zsombó településeken megkezdődött
a régi, bezárt hulladéklerakók felszá-
molása és rekultivációja. A rekultivá-
ció az elpusztult természeti környe-
zet eredeti állapotának visszaállítását
jelenti. A folyamat olyan technikai,
biológiai, agronómiai eljárásokkal
történik, amelynek köszönhetően a
természeti és emberi károsító tevé-
kenység miatt terméketlenné vált
földterületek alkalmassá válnak az új-
rahasznosításra.
A kivitelező augusztus első hetében
Bordány, Forráskút, Szatymaz, Üllés,
Zsombó településeken kezdte meg a
rekultivációs munkálatokat. A tervek
szerint a következő hetekben Al-
győn, Bakson, Mórahalmon, Puszta-
mérgesen, Ruzsán és Zákányszéken
folytatódnak a munkálatok.
A 2012 őszén befejeződő, mintegy

2,7 milliárd forintos össz-
költségű beruházás során

414 ezer 840 négyzetméter terüle-
tet rekultiválnak, és összesen 57
142 köbméternyi hulladékot szállí-
tanak el 26 település 27 hulladékle-
rakójáról.
Végleges rekultivációt végeznek Al-
győ, Ásotthalom, Balotaszállás, Bor-
dány, Csengele, Deszk, Forráskút,
Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Öttö-
mös, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusz-
taszer, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa,
Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
településen. Balás-
tyán, Domaszéken
és Szatymazon rész-
leges elszállítást,
majd végleges rekul-
tivációt végeznek,
Bakson és Dócon
pedig rostálásos fel-
számolás történik.
Az európai uniós

előírásoknak megfelelően a koráb-
ban bezárt hulladéklerakókat rekulti-
válni kell, hogy a telep bezárása után
környezeti kockázatuk minimálisra
csökkenjen.
EU-s támogatással, a Kohéziós Alap
finanszírozásával megvalósuló pro-
jekt kedvezményezettje a Dél-alföldi
Térségi Regionális Hulladékgazdál-
kodási Társulás. A projektben a tele-
pülési önkormányzatokat önrész nem

terheli. A kivitele-
zést az AS Szeged
Konzorcium (ve-
zető: A.K.S.D.
Városgazdálkodá-
si Kft., tag: SWIE-
TELSKY Magyar-

ország Kft.) végzi.
A mérnöki feladatokat az EUCON
Konzorcium (vezető: EUROUT
Kft.) a projektmenedzsment felada-
tokat a Technoplus Környezetvédel-
mi Technológiai Fejlesztő Kft. látja
el, a PR-feladatokért a Factory Crea-
tive Studio Kft. felel.
Pusztamérgesen 9 992 négyzetméter-
nyi terület vár rekultivációra. A
helyben történő rekultiváció során a
lerakott hulladékot a helyszínen át-
halmozzák, vagyis kisebb területre
rendezik, felszínét tömörítik, ezáltal
a rekultivációs réteget ezen a kisebb
területen készítik el. Végleges záró-
réteget alakítanak ki, melynek az a
célja, hogy megakadályozza a csapa-
dékvíz bejutását a hulladéktestbe, il-
letve a csurgalékvíz képződését és a
környezetbe való kijutását.
A végleges záróréteg-rendszerrel el-
látott lerakókat – így a pusztamérge-
sit is – meghatározott rendben látják
el különböző rétegekkel: a rendezett
hulladéktestre 30 centiméteres ma-
gasságban tiszta talaj kerül, ez az
úgynevezett kiegyenlítő réteg. Erre
fedőréteget raknak, amely 40 cm
magas tiszta és 30 cm magas humu-
szos talajból áll. Végül erre kerül rá
a vegetációs réteg, vagyis a rekulti-
vációt füvesítéssel fejezik be.

Zöld domb a szemét helyén Hol volt, hol nemvolt
Október közepén nagyszabású felújítási
és építési munkálatokat végeztek a Dé-
mász Zrt. szakemberei a faluközpont és
környékének villamos hálózatán. A
Szent István utca teljes hosszát és a Mó-
ra teret érintő - a szolgáltató által előze-
tesen bejelentett - áramszünetek okoz-
tak ugyan némi kellemetlenséget, de az
eredmény magáért beszél: a Szent Ist-
ván utca teljes hosszán és a pizzéria
előtt kicserélték az oszlopokat.

A Móra tér oszlopainak egy része áthe-
lyezésre került. Ehhez a tér északkeleti
oldalán új nyomvonalat létesítettek,
földkábellel váltották ki a légvezetéket.
A villanyoszlopokon kívül a közvilágí-
tás tartójait és vezetékeit is kicserélték,
a szigeteletlen vezetékeket biztonságo-
sabb, szige-
telt, sodrott
kábellel vál-
tották fel.
Az oszlopcse-
rék miatt a T-
Kábel szak-
embereinek is
akadt munka.
A karbantartás
útvonalán le-
kötötték, majd
a felállított új oszlopokra szerelték a ká-
beltévés szerelvényeket, légkábeleket.
A fejállomás áramtalanítása miatt a mű-
sorszolgáltatás nem csak az érintett út-
szakaszon okozott adásszünetet - érke-
zett néhány, erre vonatkozó kérdés az
ügyfélszolgálatukra.
A közel egy héten át tartó munkálatok
félpályás útlezárás mellettt, kisebb
fennakadásokkal, de baleset nélkül zaj-
lottak. A színvonalat és precizitást iga-
zolja, hogy a Szent István utcán mind-
össze 1 ,5 méter széles sávon osztozik az
ivóvíz-, gáz- és áramszolgáltató; min-
den oszlopcsere vezeték sérülés nélkül,
a lehető legkisebb bontás mellett zajlott.

Csala István
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Oklevéllel és az I. díjjal já-
ró serleggel tért haza a
Szent Flórián Önkéntes
Tűzoltó Egyesület ifjúsági
raja a Kistolmácson rende-
zett szaktáborból. Második
helyen Hodosan csapata
végzett, a dobogó 3. fokára
Füle csapata állhatott.

A pusztamér-
gesi csapat
tagjai nem ba-
bonásak. Ez
volt ugyanis
a tizenharma-
dik szaktá-

bor. Kozma Józsefnyugállo-
mányú tűzoltó alezredes
megnyitójában utalt a miszti-
kus szám aktualitására, de
szerinte ez a táborra nézve
inkább szerencsés, mint bal-
jós jelnek tekinthető:
- Új csapatot is köszönthe-
tünk a táborban. Csongrád
megyéből Pusztamérgesen
kívül Balástya is delegált if-
jú tűzoltókat, Becsehely pe-
dig egy teljesen új jászerve-
ződött csapattal érkezett. A
tábor tehát él és virul, köszö-
ni szépen. Azon dolgozunk,
hogy ez így is maradjon.
A tizenharmadik nemzetkö-
zi ifjúsági tűzoltó szaktábor
megnyitóján 13 lifit enged-
tek a magasba a csapatok.
A vasárnapi verseny előtt
egy héten keresztül változa-
tos programok várták a részt-
vevőket. Elméleti foglalko-
zásokon a CTIF
versenyszabályzattalkapcso-

latos tudnivalókat és forté-
lyokat Tóth Ferenc, a becse-
helyi csapat felkészítője

ismertette kimerítő részletes-
séggel. Ő az egyik "oszlo-
pos tag", aki a tábor kezdete
óta a szervezésből is kiveszi
a részét. Dobos Tibor fülei
vállalkozó szintén régi segí-
tő, tűzvédelmi cégén keresz-
tül anyagi támogatással is
hozzájárul a tábor zökkenő-
mentes lebonyolításához.
Egyik lényeges tényezője a
kistolmácsi tábornak, hogy
atűzvédelemmel, tűzmegelő-
zéssel kapcsolatos ismeretek
elsajátításán kívül gyakorla-
ti tapasztalatokra is lehetősé-
get biztosít. Technikai lehe-
tőség híján ugyanis nemigen
van lehetőség arra, hogy
habbal oltó berendezést
vagy kosaras tűzoltó gépjár-
művet is kipróbálhassanak a
gyerekek. Rendőrségi beve-
tési mellényt sem próbálhat-
nak fel "csak úgy" - a gumi-
botról nem is beszélve!

A bemutatókon megtapasz-
talhatták, hogy a plexi pajzs
valóban bírja az ütést és a bi-
lincs tényleg szorít.
Az egészséges életmód és a
környezetvédelem is ki-
emelt fontosságú a tábor cél-
kitűzései között. A fél hetes
ébresztő megszokott dolog -
a reggeli torna szintén. A jó
állóképességen kívül fegye-
lemre és helyzetfelismerésre
is szüksége van a fiatalok-
nak ahhoz, hogy tűzoltóként
is megállják a helyüket. Ezt
még a legfiatalabb résztve-
vők is hamar elsajátítják.
Körletet takarítanak, étkezé-
sekhez terítenek, éjszaka pe-
dig őrséget adnak a tábor
nyugalmának biztosítása ér-
dekében.

A nemzetközi versenysza-
bályzat előírásai szerint felál-
lított 75 méteres akadálypá-
lyán és a 400 méteres
pályán staféta váltóban mér-
ték össze tudásukat és gyor-
saságukat a csapatok. Az
egy hetes tábor záró esemé-
nyére a napirendben szerep-
lő programok után - néha a
szabadidő alatt is - készül-
tek a versenyzők. A ránézés-
re egyszerű akadálypályát
nem könnyű gyorsan és hi-
bátlanul teljesíteni: vizes-
árok, kúszófolyosó és palló
is nehezíti a feladatot, mi-
közben tömlőt is kell fektet-
ni - lehetőleg csavarodás nél-
kül - puttonyfecskendővel le
kell küzdeni a célt, tűzoltás-
hoz használt eszközöket kell
felismerni és szakszerű köté-
seket csinálni. Természete-
sen időre.
- Csak úgy tűnik, hogy
könnyű a pálya. Egyszerre
több mindenre kell figyel-
ni. . . és bízni a csapattagok-

ban, hogy ők
is tökélete-
sen elvégzik
a rájuk bízott
feladatot!
Csak így le-
het jó ered-
ményeket el-
érni. Én
nehezíteni is
szoktam a
feladatot. A
csapatom

úgy készül, hogy a rajt előtt
húzzák ki a sorszámokat,
hogy kinek milyen feladatot
kell elvégezni. Ígymindenki-
nek át kell látni az egész fo-
lyamatot, mindenki el tudja
végezni, bármilyen posztra
is kerül. - mondta CTIF tec-
nikai ismertetőjében Tóth
Ferenc.
A pusztamér-
gesi csapat
megfogadta a
tanácsokat és
66,6 másod-
perc alatt, hi-
bapont nélkül
küzdötte le az
akadálypá-
lyát. Az ered-
mény rangját
emeli, hogy a

megyei versenyen 99 má-
sodperc elég volt a második
helyhez - de itt sokkal erő-
sebb volt a mezőny. A lend-
vai (Szlovénia) és a hodosá-
ni (Horvátország) csapat
különösen erősnek számít és
a hazai Füle, Becsehely és
Alsópáhok csapatai is a job-
bak közé tartozik. Szlovén
és horvát szomszédaink rá-
adásul sokkal intenzívebben
gyakorolnak; náluk - a ma-
gyar gyakorlattal ellentét-
ben - az önkéntes tűzoltósá-
gokon alapul a tűzvédelem.

Az ottani egyesületek fel-
szereltsége és állam támo-
gatása jobb, mint egy ma-
gyarországi község
önkéntes tűzoltó egyesületé-
nek működési feltételei. Er-
ről is szó esett a felkészítők
és szakmai vezetők körében
tartott megbeszélésen.
Stafétában szintén jó időt
futottak a pusztamérgesiek,
így végeztek a tábor leg-
jobbjaként. Nem volt teljes
a létszámuk, Alsópáhok
csapatának tagjaival egé-
szültek ki 9 főre. Ők szintén
régóta részt vesznek a tá-
borban, 2001 óta mindig ott
vannak. Haraszti Franciska,
Kocsmár Péter és Töreki Ti-
bor készítette fel és kísérte
el a lelkes fiatalokat. Közöt-
tük is voltak cserék, az ifjú-
sági rajban 16 év a felső
korhatár. A legfiatalabb csa-
pattal Becsehely érkezett;

Bajnok csapat

A CSAPAT:
Pulai Attila, Kisfaludi
Tamás, Gyetvai Bálint,
Maróti Dávid, Móra
Máté, Pulai Gábor
valamint:
Szabó Laura, Bontó
Brigitta és Tőrösi Ri-
chárd (Alsópáhok)
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Veteránok
Visszaugrott az időben a Piactér és kör-
nyéke 13-án szombaton, délidőben. Ve-
terán járművek parkoltak mindenütt,
gazdáik pedig ebéd után élménybeszá-
molót és kürtpróbát tartottak - a leglel-
kesebbek egy
rövid fordu-
lóra is elvit-
ték a kíván-
csiskodókat.
Volt világhá-
borút megjárt
BMW motor,
amerikai csa-
patszállító és
kosztümös
filmekben
látható, XX. század eleji Bentley au-
tó.
Egy hollófekete Csajka is ott gurult a
menetben - hajdanán talán pártállami
orosz miniszterek is közlekedtek rajta.
A járművek a VIII. Dél-Alföldi Vete-

ránjármű Találkozón rendezett túraver-
seny ebédelős állomásaként választot-
ták Pusztamérgest. Szegeden már
pénteken is felvonultak, szombaton pe-
dig a Széchenyi térről indulva 140 km-
t teljesítve érintették Csongrád megye
nyugati részének számos települését.
Volt ahol csak áthaladtak - minket ért
a megtiszteltetés, hogy a két órás déli
pihenő alatt megnézhettük az öreg jár-
műveket.
Öreg kocsi nem vén kocsi - mondta
egy jól megtermett úr, miközben le-
csukta fakerekű autója zsanéros motor-
háztetejét. És valóban; a jármű egy
pöccintésre indult, alulvezérelt, felül-
szelepelt motorja korát meghazudtoló-
an halkan járt. . . műszaki állapotát bár-
melyik mai jármű megirigyelhetné.
Tőlünk Zákányszék felé vették az
irányt, ott volt a következő megálló. A
végállomás szintén Szegeden volt, 1 8
óráig kellett megérkezniük a verseny-
zőknek.
- Nem hagyományos verseny ez, szó

sincs száguldozásról - mondta egy ne-
ve elhallgatását kérő résztvevő. Itt
mindenki ráér, nincs kerékcsigorgás
meg porfelhő! - helyeseltek a szom-
szédok. A Dél-Alföldi Veteránjármű
Egyesület rendszeresen szervez hason-

ló túrákat, a tulajdonosok ilyenkor ki-
csit megjáratják az öreg gépeket.
A találkozó vasárnap kiállítással és
különdíjak átadásával zárult. Szeptem-
ber 7-én pedig a szegedi Cora parkoló-
jában gyűltek össze a klubtagok - és
minden bizonnyal a rajongók is.

Csala István

néhány hónapja szerveződ-
tek. Máris jól teljesítettek és
fejlődésük üteme alapján jö-
vőre mindenképpen komoly
vetélytársaknak számítanak.
Vincze László, a győztes
csapat ifjúsági felelőse elé-
gedetten nyilatkozott a fiúk
teljesítményéről:
- Biztos voltam benne, hogy
előbb-utóbb megszerezzük
az első helyet. Egyszer már
voltunk második helyezet-
tek itt Kistolmácson, idén a
megyei versenyen pedig
csak egy hajszállal előzött
meg bennünketRuzsa csapa-
ta. Láttam a gyakorlásokon,
hogy egyre jobb a csapat és
szívvel-lélekkel csinálják.
Idén végre sikerült megsze-
rezni az első helyet. Büszke
vagyok a fiúkra. Bebizonyí-
tották, hogy nem volt hiába-
való a sok gyakorlás. Itt kí-
vánom megemlíteni:
segítség és támogatás nél-
kül nincs siker. A puszta-

mérgesi önkormányzat évek
óta biztosít járművet a raj tá-
borba utazásához. A Csong-
rád Megyei Tűzoltó Szövet-
ség pedig az utazáshoz
szükséges üzemanyag költ-
séget biztosította. Külön sze-
retném megköszönni Nógrá-
di Zoltán képviselő úrnak és
aMórahalmiÖnkormányzat-

nak a jelenlegi és elmúlt
években nyújtott anyagi se-
gítségét, valamint a gyere-
keknek jutalomként felaján-
lott fürdőbelépőket is.
Pulai Gábornak is köszö-
nöm a táborban nyújtott se-
gítségét a versenyre való
felkészítésben, valamint kü-
lön szeretném megköszönni

Csala István mun-
káját, hogy felvál-
lalta a csapat szállí-
tását és épségben
hazahozott minden-
kit. Ez bizonyítja el-
hivatottságát és
odaadó munkáját
tűzoltó egyesületün-
kért. Köszönjük ne-
kik, hogy bíztak a
csapatban! Remél-
jük, még sokszor
bebizonyíthatjuk,
hogy méltók va-
gyunk a támogatás-
ra és bizalomra.

Csala István

Életkép
A versenyről a Zalai Hírlap
augusztus 8-i száma is be-
számolt. Hazafelé megáll-
tunk, hogy vegyünk belőle.
A szupermarket újságos
standján már csak két pél-
dány volt. Az árus nem áll-
ta ki szó nélkül:
- Mi van benne, hogy
ennyire viszik? - érdeklő-
dött a szokatlan felvásárlá-
si láz okáról.
- Tűzoltó szaktábor és ver-
seny volt Kistolmácson. A
rendszeres olvasókon kívül
nyilván a hazautazó csapa-
tok is visznek belőle. - ré-
szemről a magyarázat.
- Mert mindig maradni szo-
kott. . . Maguk is benne van-
nak?
- Benne. Mi nyertük meg. -
és mind a ketten nevettünk.
Pedig nem is voltunk csa-
pattagok.
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Must, kakas, bor, citera
(folytatás a címoldalról)

A fifikás versenyzők előre összeállítot-
ták a hozzávalókat, a magabiztosak pe-
dig a helyszínen pucoltak, daraboltak.

Senki nem volt elkésve, pálinkás koc-
cintásra (többször is) volt idő. Egymás
egészségén kívül leginkább a napsütés
örömére koccantak a poharak. Aki al-
kohol nélkül kívánta a szőlő levét, az a
présnél állt sorba; Muskotályra, Riz-
lingre és egy kis Saszlára húzták a sró-
fot. Jól fogyott a 18,5 fokos must. Úgy
becsülték, 1 20 litert poharaztak el a
vendégek. Több is fogyott volna, dél-
után volt aki murci felől érdeklődött.
Az önkormányzat udvarán is alágyúj-
tottak pár bográcsnak; a meghívott ven-
dégeket, fellépőket és dolgozókat ka-
kaspörkölt és zúza várta ebédre.
A kóstoláshoz korán érkezőknek itt se
száradt ki a torkuk. A zenekar tagjaié
annál inkább, akik épp a megnyitóra ér-
tek vissza a hívogatós körútról, hogy a
polgármesteri és mesterszakácsi kö-

szöntő után elhúzza-
nak pár nótát.
Ekkorra már színesed-
tek az étkek, rákerült a
paprika, egyre jobb il-
latok terjengtek a bog-
rácsok körül.
A mórahalmi Kese-
lyűk csapata meggypá-
linkával alapozott. Sző-
lővel, paprikával és
boroskancsóval, díszí-
tett asztalt terítettek.
Másutt a test táplálása
volt az egyedüli irány-
vonal: a pörkölthöz tej-
fölös-kapros túrós tész-
ta köretet készítettek.
Rácz László amatőr ki-
rályi szakács évek óta
visszatérő versenyző.
Ahogy illik, udvartartá-
sával és (szintén kirá-
lyi) felszerelésével ér-
kezett. Ő is pálinkát és
óriás palacsintát kínált
a pörköltje mellé; nem
sikertelenül.
Szines, nyugodt, pör-

költes kavalkád volt a délelőtt - egé-
szen harangszóig. Ekkor aztán aki ké-
szen volt, megindult a gőzölgő
tálakkal a Polgármesteri Hivatalba,
hogy Faragó Sándor mesterszakács,
Székhelyi József színművész és Jáger
József - aki maga is sok bográcsot for-
gatott már - pontokra váltsa az ízeket.
"Na, ezt kóstoljátok meg! " - hangzott
fel többször a biztatás - persze minden-
ki mindent végigkóstolt. A végére szin-
te jól is laktak. Minél több versenymű
érkezett, annál jobban nézett ki a terí-
tett asztal; egyik pörkölt kivájt cipó-
ban szervírozva érkezett!
Eközben a téren is zajlott az élet, gyor-
san fogyott a bográcsok tartalma. So-
kan választották a nagy sátor alatti
evést-ivást, de nem ülhettek sokáig tét-
lenül. Jó ebédhez szólt a nóta, teli has-
sal még nem táncoltak. De a motoro-

sok dübörgő felvonulása sok embert
megmozgatott, aki látni akart valamit,
annak pár métert gyalogolni kellett.

Megérte a fáradtság, ennyi csillogó
kétkerekű nem sűrűn rója Pusztamér-
ges utcáit.
A tájfutók a külterületet vették birtok-
ba. Különböző korcsoportokban egész
délelőtt zajlott a verseny. Eredmény-
hirdetéssel és érem osztással vette kez-
detét a délutáni program. Tán a kiadós

pörköltnek tudható be, de a keresztpá-
lyás focimeccsekre kevesen látogattak
ki. Megérte pedig; pörgős, mozgalmas
meccs volt mindhárom. A Művelődési
Házban kiállított festményeket, gyer-
mekrajzokat, kaktuszokat és rokkákat
sokan megcsodálták, a kiállított citerá-

kat volt, aki ki is próbálta. A rajzok is
versenyművek voltak, annak díjkiosz-
tásával folytatódott a program.
Sokan várták a tombolát is, az idei hú-
záson a nagy számok törvénye uralko-
dott. Az árusként érkező kürtőskalá-
csos sokat vásárolt szelvényekből, de
meg is lett az eredménye. Övé lett a

görög út. Az ovisok aranyos műsorát
Rémusz bácsi meséje követte, majd az
Őszikék Nyugdíjasok Klubjának kaba-
réjelenetei és a ruzsai citerazenekar
szórakoztatta a közönséget. Nem volt
üres szék a nézőtéren.
A Szeged Néptáncegyüttes tovább fo-
kozta a hangulatot - a Happy Jumpers
Ugrókötél Csoport pedig megtartotta
azt pörgős előadásával. A spanyol és
törzsi táncokat bemutató Batala és Za-
firah Tánccsoport előadása is vonzotta
a közönséget; műsoruk alatt az egyik
szemem sírt, a másik nevetett.
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Jó kedvvel néztem a pörköltes tá-
nyéromat, de közben búslakodtam
is, ha arra gondoltam, hogy közben
lemaradtam az előadásról.
Kertész Richárd most is Ricsifiúsra
vette a figurát, a temetkezés és csa-
lád témakörön kívül alaposan kör-
bejárta a kerékpáros közlekedés
visszásságai témát, a színpad előtt
fogócskázó gyerekeknek pedig kü-
lön fejezetet szentelt. Polgár Péter
dalban mondta el, ami nyomta a szi-
vét: Charlie, Somló, Som Lajos,
Demjén Rózsi nótáit bújtatta új kön-
tösbe. Megmaradt az ismert ritmus,
de az átfaragott rímek próbára tet-
ték az arc- és rekeszizmokat.
Judy októberre
várja gyerme-
két, de hangja
ugyanolyan jól
szól, mint a
Groovehouse-
os időkben.
Érthető, hogy
nem futotta be
a színpadot, de
anélkül is koncert hangulatot terem-
tett. A kisebbek örömére a Mici-

mackó is bekerült a repertoárba. A
színpad mellett türelmesen várako-
zók közös fotóval vagy autogram-
mal lettek gazdagabbak.
A tüzijáték idén is látványos volt;
évről-évre vannak benne új ele-
mek. Az utcabálon hajnalig lehetett
táncolni; a mulatósabb vendégek
tovább is bírták volna. A hívogatá-
son és az ebédhez muzsikáló Han-
gulat Zenekar nevéhez méltó kö-
rülményeket teremtett. Rosszabb
dolga ne legyen annak, aki szüreti
fesztiválra adja a fejét! Aki jövőre
is eljön, a tizenhetedikkel lesz gaz-
dagabb. Pusztamérges pedig sok
kakassal szegényebb.. .

Csala István

Akik nélkül nem sikerülhe-
tett volna - A rendezvény

TÁMOGATÓI
Öttömös, Zákányszék, Móraha-
lom, Ruzsa, Üllés, Ásotthalom,
Ruzsa Község Önkormányzata,
Pusztamérgesi Óvoda és Általá-
nos Iskola dolgozói, Polgárőr
Egyesület, Maurizio Pascolini
(Szeged) , EDF-Démász Zrt. , Csí-
kos István, Kispál Gábor, (Puszta-
mérges) , Andromeda Travel, Uni-
lever, ALMA-REND Kft. ,

Partiscum XI.Takarékszövet-
kezet, Bordány Fruct Kft (Bor-
dány) , Rádió 88 , Szabó Pékség
(Üllés) , Csm-i Településtisztasági
Kft., Inter Probitás Kft. (Szeged) ,
Alfa-Center Nyomdaipari Kft.
(Szeged) , Maróti Zoltán, Makra
Jenő (Üllés) , Veres Csaba (Kis-
kunhalas) , Sári Klára kézmű-
ves, Radics Barnabás,
ERZSÉBET Gyógyfürdő (Mó-

rahalom) , Délmagyarország
Lapkiadó Kft. , Grünpower
Technik Kft. (Kisújszállás) ,
Márta István (Szeged) , Gondola
Pizzéria, Tourinform Iroda
(Pusztamérges) , Farkas Antal
(Kiskundorozsma) , Király Mi-
hályné, Sebők Vilmos, Lasancz
Péter, Tóth Csaba (Ruzsa) ,
Fazekas Istvánné, Bezdány Zol-
tán, Nagy András, ifj . Farkas
József, Figura Károlyné, Szél-
pál Sándor, Szekeres Antal, Papp
Sándor, Fodor Sándor, Gyuris
János, Farkas Csaba, Farkas Ist-
ván (Pusztamérges)

TÜZIJÁTÉK támogatók
Barakonyi Sándor (Forráskút) ,
Bordány Fruct Kft. (Bordány) ,
Szabó Mihály (Üllés) , Mauri-
zio Pascolini, Dr. Dancsik Zol-
tán (Szeged) , Dér Attila, Da-
rázs István, Fodor Sándor,
Kispál István, Kószó Zsolt,
Mulati Beatrix, Mulati Katalin,
Mulati Mihály, Makráné
Körtvélyesi Tünde, Ördögh
Imre, Papp Ferenc, Sutka Judit,
Simhercz Zoltán, Krisztin
Krisztián, Tasi Hajnalka és Ba-
logh Ferenc, Tóth-Baranyi
Zsolt (Pusztamérges)

Mindannyiunknakátkell
lépnünkamúltonés tovább
mennia jövőbe.Ésha
szerencsésekvagyunk, lesz

valaki, akisegít. Nekünk so-
kansegítettek.Köszönjük!

Pörkölt és köret
Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek. Nem
azért, mert sok pörköltből kellett kiválasz-
tani a legjobbakat - hanem mert nincs két
egyforma pörkölt. És nincs két egyforma
tálalás, ami - bár az elkészült étel ízét nem
befolyásolja - ha gyomornak nem is, de
szemnek tetszetős lehet.
A zsűri elé kerülő pörköltek többségében a
kakastaréj is benne volt, bizonyítékul,
hogy az étek bizony hamisítatlanul kakas-
ból származik. A színét ugyan elveszti va-
lamelyest a főzés következtében, de volt
olyan ötletes versenymű is, ahol piros
arannyal adták vissza az eredeti színt neki.
A főzők társasága, rokonsága se kicsi, fér
beléjük a pörkölt - általában "kóstolónyi"
méretű zónaadagokat kapott a zsűri. Buda-
iné Fitor Julianna évek óta főzi nálunk a
kakaspörköltet; idén egy jókora cipóban
tálalta azt, sokat javítva az összhatáson.
Rácz Laci bácsi, a magát amatőrnek valló
királyi szakács komplett menüvel érkezett.
Hű maradt a királyi hagyományokhoz. A
só, bors, piros paprika hármason kívül vol-
tak titkos és kevésbé őrzött receptek is, né-
hol kapor is jó vastagon került a pörköltbe.
De vajon mi kerül majd a túrós lepénybe?
Az egyik főző társaság - sátra alatt, halálos
nyugalommal forgatta a bográcsot - rövid-
del a zsűrizés befejezése előtt értesült róla,
hogy mesterművüket is benevezték a ver-
senybe; a barátokon kívül a bírálathoz is
félre kellett tenni egy adagot! Megoldották
ezt is. A finomabbnál finomabb pörköltek
közé kicsit gyengébbek is becsúsztak: a
szigorú és ínyenc bírák rögtön kiszúrták,
ha túlfőzött, ne-
tán kicsit oda-
kozmált étel
került az asztal-
ra. Ha ez a pör-
költön nem is,
de a paprikán
biztosan érző-
dött! Nem volt
az azért ehetet-
len - soha
rosszabb pör-
költek ne ké-
szüljenek és akkor nem lesz baj a fakanál
körül - csak éppen kevesebb pontot kapott.
Így jártak a kelleténél hosszabb lére eresz-
tett remekművek is.
- Ezt kóstoltad már?
- A csípőset? Igen.. . kicsit gulyás. . .
Na, ez se válik kimondottan előnyére a
versenyműnek! De jövőre mindenki ismét
próbálkozhat, addig tessék minél többet
gyakorolni! Ép testben ép lélek, szép fa-
zékban kész étek. Ezt tartsák szem előtt!

Csala István
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A pusztamérgesi tájfutók a Szegedi Vasutas sportegye-
sülettel karöltve ismét mozgalmas nyarat hagytak ma-
guk után.
Júniusban Piliscsabán a középtávú országos bajnokságon
egyéniben Szerencsi Ildikó felnőtt bajnok címet szerzett,
Szerencsi Dóra 5. lett. A 14 éves lányoknál Duró Krisztina
5. Duró Barbara 16., a 14 éves fiúknál Masa Máté 15., a sze-
nior nőknél Szerencsiné Csamangó Jusztina 4. helyezett
lett. A váltóbajnokságon Szerencsi Ildikó, Szerencsi Dóra
csapatával 2., Duró Barbara, Duró Krisztina 2., Masa Máté

4. helyeze-
ést értek el.
Július 1-jén
mentünk
Pécsre ahol
a szenior vi-
lágbajnok-
ság önkéntes
rendezői-
ként vehet-
tünk részt.
Óriási él-
mény volt a

világ minden tájáról érkező résztvevőkkel hét napon ke-
resztül találkozni, szurkolni nekik. Nagyon kedvesek vol-
tak. Mi a rajtban segítettünk elindítani a versenyzőket. Kiké-
szítettük a térképeket, szimbólokat.
A legidősebb versenyző egy 97 éves finn bácsika volt. Min-
den nap edzettünk, és kipróbáltuk a szeniorok pályáját. A
munka mellett jókat strandolhattunk az orfűi tónál és megis-

merhettük Európa kulturális fővárosának, Pécsnek
gyönyörű nevezetességeit.
Ezután a Bakonyban voltunk 4 napos edzőtáborban
ahol felkészültünk, gyakoroltunk a Homokháti Hun-
gária Kupára. Mórahalom központtal, végre nekünk

ismerős terepeken rendezték az 5 napos nemzetközi ver-
senyt, ahol 1 500 részvevő versenyzett. A környékünkön,
Balotaszállás, Ásotthalom, homokos terepein küzdöttünk a
nagy hőségben.
Nagy örömünkre két összetett bajnoki címet szereztünk: a
10 éves fiúknál Masa Bence, a szenior nőknél Szerencsi-
né Csamngó
Jusztina nyert.
E mellett Ben-
ce 4 napi győ-
zelmet is elért.
A 14 éves fiúk
rangos mező-
nyében Masa
Máté felvere-
kedte magát az
összetett 3 .
helyre. A 14
éves lányoknál Duró Barbara 7. és Duró Krisztina 15., a 16
éves fiúknál Kis Szabó Dávid 10. lett A kezdők is egyre
javuló teljesítményt nyújtottak: Sziráczki Norbi 27., Szabó
Melinda 24.és Szabó Szilvia 27. helyen végeztek.
Jelenleg is sok őszi versenyre készülünk. A közeli erdőben
rendezett Pusztamérges kupa eredményhirdetését szeptem-
ber 17-én délután, a szüreti fesztivál programjainak kereté-
ben tartottuk meg.

kép és szöveg: Szerencsiné Csamangó Jusztina

Négy bogrács malacpörkölt rotyogott
a Művelődési Ház udvarán a hetedik al-
kalommal megrendezett Idősek találko-
zójára. Idén is az óvodások nyitották a
műsort, akik kedves jelenetükkel mu-
tatták be, mi is a karosszékben üldögé-
lő nagymama "dolga". Az általános is-
kola tanulóinak verse és zenés
előadása után Kószó Zsolt képviselő a
Szeressétek az öregeket c. verssel állt
színpadra; Farkas Pista bácsi kapta
ajándékba nyolcvanadik születésnapjá-
ra. Az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai
mondhatni "alanyi jogon" szerepeltek.
A tapsból ítélve Lujza és Jenő "Azt ír-

ta az újság.. ." című kabaréjelenetük a
műsor legjobbja volt.
Dr. Papp Sándor polgármester köszön-
tőjében kiemelte: bár az Idősek Világ-
napja október 1 -re esik, a helyi hagyo-
mány úgy alakult, hogy ezt az ünnepet
a hónap végén tartják. De nem is a dá-
tumon van a lényeg. Az idősektől szár-
mazó helytállás és példamutatás az,
amit tovább kell vinni. Erről nem sza-
bad megfeledkezni - mert mindenki
megöregszik egyszer. . .
Több, mint háromszáz
meghívót kézbesített az
önkormányzat, 1 35 po-
zitív visszajelzés érke-
zett vissza. Többen je-
lezték, hogy szívesen
részt vennének az ese-
ményen, ha idejük vagy
éppen egészségi állapo-
tuk engedné. A falu leg-
idősebbje, Császár Misi
bácsi hivatalosan már
nem pusztamérgesi la-
kos, de a ruzsai Napsu-
gár Otthonban lakó

egykori kovácsmestert nem lehet meg-
kerülni, ha az idős korról van szó: Mi-
si bácsi szeptember 24-én ünnepelte
104. születésnapját! A legidősebb he-
lyi lakos a 95 esztendős Tanács János.
"Jó lenne a nyomdokaiba lépni, leg-
alábbis ami az életkort illeti" - fogal-
mazódott meg sokakban a gondolat.
Erről és még sok másról is szó volt az
önkormányzat dolgozói által felszol-
gált ebéd alatt és után. Mert minél to-
vább él valaki, annál több az emlék és
a tapasztalat. Jövőre még több lesz,
mindenkinek jó egészséget hozzá!

Csala István

Idősek találkozója

"Fiatalonazonnalésmindent
akarunkIstentől, akiépp olyan

fiatal, mintmi.Aztán
megöregszünk, és azIstenis
lassúbbáválik.Végtére is elég

időtadottnekünk, hogy
lehiggadjunk.
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Kék vonal
Az önkéntesség az EU egyik alapelve, 2011 pedig az Euró-
pai Önkéntesség Éve. Az önkéntes tevékenységek fejlesztik a
szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadal-
mi szolidaritást és sokoldalú tapasztalatot nyújtanak.
A KÉK VONAL Gyermekkrízis Alapítvány önkéntesek be-
vonásával működteti az Ifjúsági Gyerektelefont, az Eltűnt
Gyerekek Segélyvonalát, valamint a Kék Vonal Internet
Helpline szolgáltatást. Ezek kiemelt célja a gyerekbántal-
mazás, valamint a gyerekek szökésének, eltűnésének meg-
előzése, valamint a biztonságos internet-használat elősegí-
tése. Kiemelt szerepet kap a gyermekkorban elkövetett
öngyilkosságok megelőzése, melyre - mint azt a szomorú
aktualitások is bizonyítják - nagyon oda kell figyelni.
Az Alapítvány munkatársai önkéntesek toborzásához kérték
segítségünket, ezért abban a reményben, hogy ezzel is hoz-
zájárulunk eredményes működésükhöz, mellékeljük a KÉK
VONAL profilját, tevékenységét is bemutató felhívást.

a gyerekeket meg kell hallgatni!
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993-ban jött létre
azzal a céllal, hogy a gyerekeknek, fiataloknak legyen köz-
vetlen lehetősége segítséget kérni, problémáikat, gondolata-
ikat megosztani. Mottónk 17 éve változatlan: a gyerekeket
meg kell hallgatni és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy
erre képesek legyenek. A Kék Vonal minden munkatársa és
önkéntese azért dolgozik, hogy a gyerekek valódi odafigye-
lést, elfogadást, a bajban segítséget kapjanak. Gyerekekkel
foglalkozó szakemberek számára anonim konzultációs szol-
gáltatást nyújtunk Szakember - szakember vonalunkon ke-
resztül (telefon keddenként 10-14 óráig: 061 -302-0944, e-

mail: szakembe-
rek@kek-vonal.hu).
A 1 16-1 1 1 Ifjúsági
és Gyerektelefon,
valamint a 1 16-000
Eltűnt Gyerekek Se-

gélyvonala a nap 24 órájában hívható bármilyen telefonhá-
lózatból ingyenesen, anonim módon. A 116-1 1 1 -es számon
működik a Kék Vonal Internet Helpline szolgáltatása,
amely konzultációs lehetőséget biztosít internethasználattal,
biztonságos netezéssel kapcsolatban - szülőknek is. Szol-
gáltatásaink online is elérhetőek, e-mail és chat konzultáci-
ót a honlapunk biztonságos rendszerén keresztül vehetnek
igénybe. A Gyerektelefonok kiemelt céljai a gyerek- és fia-
talkorban elkövetett öngyilkosságok, a gyerekbántalmazás,
valamint a gyerekek elszökésének, eltűnésének megelőzése
és a gyerekek biztonságos internethasználatának lehetővé
tétele.
Az ügyeletet napközben 100 órás alapképzésünket el-
végzett önkéntesek látják el. Jelenleg közel 100 önkén-
tessel dolgozunk, önkéntes programunk 2010-ben el-
nyerte az Év Önkéntes Programja díjat.
Aktuális képzésünk szeptemberben kezdődik, melyre vár-
juk minden 20 és 60 év közötti érdeklődő jelentkezését, aki
kész segíteni a hozzánk forduló fiatalokat. A képzésről, to-
vábbi információ: onkenteskepzes@kek-vonal.hu.
Az alapítványról, szolgáltatásainkról az info@kek-vonal.hu
e-mail címen vagy a www.kek-vonal.hu weboldalon kap-
hatnak tájákoztatást.

Egész évben az Önök biztonsága érdekében!
CsongrádMegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

Bűnmegelőzési Osztály

A falugazdász hírei
Néhány időszerű információval tájékoztatom az érdekelt,
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodókat:
Az MVH idén is (júliustól folyamatosan) végez helyszíni
ellenőrzéseket. Az ellenőrzött területeken megállapított
gyakori hibák a következők:
- nem a támogatási kérelemben bejelentett növény találha-
tó a területen, és módosítás sincs beadva,
- a tábla nagysága eltér a kérelemben feltüntetettől,
- legelő vagy kaszálóként bejelentett területen részben ná-
das található, erre viszont nem lehet támogatást igényelni,
- másodvetés nincs bejelentve,
- a terület gyomos - különös tekintettel a parlagfűre, stb.
az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra
észrevételt tehet a termelő. Ezt követően készíti el határo-
zatát az MVH. A megállapítások súlyosságától függően
lehet támogatás csökkentés az érintett táblára vagy a kére-
lemben foglalt összes területre vonatkozóan, illetve támo-
gatásból való kizárásra az adott évre vagy
összesen 3 évi időtartamra.
Az anyatehén tartás támogatást igénylők
legyenek figyelemmel a néhány szabály
teljes betartására! Ha esetleg a kérelme-
zett állat a 6 hónapos tartási kötelezettség
idején állategészségügyi ok miatt nem tartható meg, akkor
azt 2 hónapon belül lehet pótolni, természetesen bejelenté-
si kötelezettséggel.
Kérem vegyék figyelembe a vetésváltás új szabályait az
őszi gabonák vetésekor!
Sokan kérdezték, hogy mikor várható a területalapú támo-
gatás kifizetése. Ennek ideje a tárgyév december 1 -től a
következő év június 30. közötti időszak. A korábbi évek
tapasztalatai szerint e támogatások jelentős részét decem-
ber végén utalja át az MVH az igénylők bankszámlájára.
Ha a regisztrációs adatokban esetleg változás következik
be, azt 1 5 napon belül be kell jelenteniük az MVH-nak a
G002-es nyomtatványon.A bejelentés elmulasztása esetén
a támogatásokat az MVH nem utalja ki, ezért is érdemes
erre figyelni
Ügyfélfogadás rendje szeptember 1-től:
RUZSA: hétfő, csütörtök, péntek tel. : 62/285-1 51
PUSZTAMÉRGES: kedd tel. : 62/286-851
ÖTTÖMÖS szerda tel. : 62/589-010

mobil: 06-30/337-1123
201 1 . szeptember hónap

Fődi Imre falugazdász
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Temető felújítás
Tisztelt Pusztamérgesiek!

A település lakói közül már többen föltették a kérdést, hogy
miért pont az ünnepek előtt kezdődtek el a temetőben a fel-
újítási munkák?
Pusztamérges Község Önkormányzata
még 2010-ben beadott egy, a temető
felújításával kapcsolatos pályázatot. A
pályázat az alábbi munkákat tartalmaz-
ta:
- Közlekedő utak felújítása és építése
- Ravatalozó épületének külső festése,
felújítása

- Urnafal építése
- Parkosítás, füvesítés, faültetés

A benyújtott pályázat támogatásban ré-
szesült, erről értesítést a közelmúltban
kapott az önkormányzat. A felújítás be-
fejezésének és teljes elszámolásának
határideje 2012. március 31 .
Amennyiben a határidőt nem tudjuk

tartani, úgy az önkormányzat elesik a támogatás teljes
összegétől, amely 4 497 139 Ft.
A téli hónapokra és a várható fagyokra tekintettel a felújítá-
si munkákat most október hónapban elkezdtük és szeret-
nénk minél hamarabb befejezni. Az építést végző vállalko-

zó és az önkormányzat
dolgozói azon munkálkod-
nak, hogy az ünnepekre a
temető megújult, szép és
tiszta legyen.
A felújítás során felmerülő
kellemetlenségek miatt
szíves elnézést kérünk
minden látogatótól!
Megértésüket és segítségü-
ket megköszönöm:
Tisztelettel:

Dr. Papp Sándor
polgármester

A török kiűzéséhez szép hazánkból
mindenki összefogása szükséges volt.
Cserkész évünk és táborunk keretmesé-
jéhez a Savoyai herceg vezette diadal-
mas hadjáratot választottuk, mellyel a
százötven éves török uralom alól fel-
szabadították hazánkat. A hadjáratból
a második mohácsi csatát éltük meg;
Villány fölött a gyülekező seregek
egyik táborát játszottuk el. A törököt a
Siklós várában ren-
dezett meseerdőben
űztük jó messzire a
kicsikkel, míg a
cserkészkorosztály
pedig a másnapi
próbán bizonyíthat-
ta hitből, magyar-
ság ismeretből és
cserkésztudomá-
nyokból rátermett-
ségét.
Az összefogásunkat
mi sem mutatja jobban, hogy a na-
gyobb cserkészek készítették elő a tá-
bort és vezették végig, így a később ér-
kező családokat és kiscserkészeket már
készen várták a zuhanyzók, a konyha
és sok-sok maguk készített-csomózott
asztal is. Ezekre az asztalokra kétszer

halászlé is került, a fiúk hozták a halat
a közeli tóból. A tábor alatt rengeteg
támogatást és segítséget kaptunk. Első
sorban gazdánktól, a táborterület tulaj-
donosától Somogyi úrtól; Kisjakabfal-
va polgármesterétől, az önkormányzat-
tól, magánszemélyektől és a helyi
tavat kezelő horgászegyesülettől. Az
ötven táborozó fáradtan, ázottan, de
elégedetten érkezett haza a táborból 1 1

nap után. Az élmények, emlékek fel-
dolgozása hetekig tartott.
Azon gyermekek és felnőttek részére,
akik kedvet kaptak a cserkészethez,
szeptembertől toborzást hirdetünk.

Bogár-Szabó Ádám
a csapatot szervező hitoktató

Cserkésztábor Kisjakabfalván
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1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatá-
si rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás;
a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kap-
csolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alap-
kezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítések-
ről szóló 51 /2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Pusztamérges Község Önkormányzata a �emzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2012. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatot a felsőoktatási hallgatók számára.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Pusztamérges Község illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőokta-
tási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szak-
képzésben, a képzési keretidőn belül folytatják
tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott
képzésben részt vevő hallgató esetében a támoga-
tási idő, azaz a megkezdett 1 2 félév (a fogyaté-
kossággal élő hallgató támogatási ideje további 4
félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzés-
ben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 1 6
félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény sza-
bályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem
határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsőokta-
tásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 201 1 szeptemberében tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztön-
díj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 201 1 /2012. tanév második
félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intéz-
ménybe.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban

újra kell pályázni! ! !
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények ka-
tonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt
doktori (PhD) képzésben vesz részt
külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

"A" tipusú pályázat
A 2011/2012. tanév második, és
a 2012/2013. tanév első félévére

"B" tipusú pályázat
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatalok számára

A pályázattal kapcsolatos adatkezelés szabályairól, a
benyújtandó mellékletekről, igazolásokról, az elbírálás
határidejéről, a folyósítás feltételeiről részletesen a köz-
ség hirdetőtábláján, a Közösségi Ház folyosóján és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvashat.

5. A pályázat benyújtása

Benyújtási határidő: 2011. november 14.

A pályázat benyújtási helye:
Pusztamérges Község Polgármesteri Hivatala,
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
tel: 62/286-851
ügyintéző: Papp Lászlóné

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Pusztamérges Község illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 201 1 /2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-

kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen
megkezdik.

3. �em részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény ka-

tonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésre nyer felvételt
- külföldi intézményben nyer felvételt.
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12. Pusztamérgesi Hírlevél 50. szám

Erős ember
Energiából soha nincs elég.
Másoknak meg túl sok van.
A posta előtti telefonfülke
üvege se érte meg az őszt,

pedig majd borongós napo-
kon szükség lenne rá, hogy
ne verje a lábunkat a víz, ne
cibálja a nadrágot a szél.
Nyilván ez a legkevésbé se
érdekelte azt, aki kitörte.

vicc
A vállalkozó üti a fa-
lat a börtönben:
- Azonnal az ügyvé-
demmel akarok be-
szélni! - kiabálja.
Erre a börtönőr:
- Semmi gond. A má-
sik falon kopogjon,
mert az ügyvéd úr ab-
ban a cellában ül.

Szelektív, másként
Tisztelt Lakosság!

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. megváltoztatta a szelektív hulladék-
gyűjtés rendszerét. Azzal a kéréssel fordul-
tak községünkhöz, hogy a papír, a
műanyag és a fém hulladék gyűjtése ugyan-
abba a hulladékgyűjtőbe történjen. Az üveg
hulladék önálló gyűjtése fennmarad.
Az ellentmondás csak látszólagos. Egy
gyűjtősziget eddig 4 db, egyenként 1100 li-
teres edényből állt - papír, műanyag, fém
és üveg gyűjtésére. A hulladékok hasznosí-
tását mindenképp utóválogatás előzi meg -
a lakosság által 4 féleként ismert hulladé-
kot a feldolgozóipar követelményeinek
megfelelően 10 felé szelektálják.
"Figyelembe véve a pusztamérgesi gyűjtő-
szigetről ürített hulladék mennyiségét, a tá-
volságot és az utóválogatást, gazdaságossá-

gi megfontolásból a
papír, műanyag és a
fém hulladék együttes
gyűjtését tervezzük be-
vezetni, melyhez a
gyűjtősziget edényei-

nek átmatricázása is szükségessé vált." - áll
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. körlevelében.
A cég tervei szerint az ürítési rendben be-
következő változás a közszolgáltatási díjba
beépített üzemeltetési költségek csökkenté-
sén kívül hozzájárul a jelenlegi ürítési gya-
korlatból származó lakossági panaszok
mérsékléséhez is.
Tehát a papír, a műanyag és a fém ugyan-
abba a tárolóba kerül - és központilag sze-
lektálják. A gyűjtősziget edényeinek átmat-
ricázása hamarosan megtörténik.
Figyelmüket és megértésüket köszönjük!

Pusztamérgesi Polgármesteri Hivatal

Segítséga bajban
A hitelválság miatt kialakult szoci-
ális helyzet azt eredményezte,
hogy országosan több, mint 1 50
ezer család lakhatása van veszély-
ben és ennek többszöröse, akik
más egyéb problémák, például
közüzemi tartozások miatt végre-
hajtási eljárás alá esnek.
A Banki és Végrehajtási Károsul-
tak Fogyasztóvédelmi Egyesület
nevében Kovács László tette közzé
közleményét azzal a céllal, hogy a
településeken található médiumok-
hoz eljuttatott közleményük (helyi
tv, rádió, elektronikus vagy írott
sajtó) által a lakosság minél na-
gyobb része értesüljön erről a se-
gítségnyújtási lehetőségről.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik osztoztak fájdalmamban és eljöt-
tek szeretett férjem temetésére és segítségü-
ket, részvét nyilvánításukat adták.
Köszönettel:

Szanyi Lászlóné




