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Köszönöm!
Szép példáját láttuk az össze-
fogásnak és a közösen aka-
rásnak Pusztamérgesen Ad-
vent ünnepén és a közös
Karácsonyi ünnepségen. Az
önkormányzat nehéz gazda-
sági helyzete ellenére is mél-
tóképpen ünnepelte a kará-
csonyt, hiszen sok
segítséget kapott a település
lakosságától. A település ap-
raja-nagyja megmozdult és

segített. Volt, aki munkájá-
val, volt aki süteménnyel,
volt aki ajándékkal vagy
utalvány felajánlásával és
voltak akik készpénz ado-
mánnyal járultak hozzá az
ünnep méltóságához. Az
összegyűlt emberek moso-
lyából és a szemük csillogá-
sából arra lehet következtet-
ni, hogy az összefogás és a
segítségnyújtás elérte célját,
mindenki elégedett volt és
szép emlékekkel ment haza.
Szeretnék mindenkinek kö-
szönetet mondani a segítsé-
gért és az adományokért,
szeretnék mindenkinek név
szerint köszönetet mondani,
de sajnos nem tudok. Nem
tudok, mert van, aki névte-
lenségben szeretne továbbra
is maradni, és sokan van-
nak, akik nem jelezték szán-
dékukat, de munkájuk ered-
ménye az asztalokon volt,
és megkóstoltuk, majd meg-
ettük, mert nagyon finomak
voltak.
Megpróbálok mégis név sze-
rint köszönetet mondani:
Gyuris Ferencnének, Vajda
Attilának, Dér Attilának,
Simhercz Zoltánnénak, az

Anikó butiknak,Varga Dáni-
elnek, Krisztin Antalnénak,
Sutka Juditnak, Tóth B.
Zsoltnak, Kispál Móniká-
nak, Kispál Istvánnénak,
Kispál Istvánnak, Rozsi
Lászlónak, Szekeres Antal-
nénak, Tanácsné Hajdú Ro-
záliának, Fodor Sándornak,
Bednárik Dezsőnének, Dr.
Tóth Lászlónénak, az általá-
nos iskola tanulóinak és pe-
dagógusainak, Bogár–Szabó
Ádámnak és kis csapatának,
az Őszikék nyugdíjas klub
tagjainak, a Képviselő-testü-
letnek, az Önkormányzat
dolgozóinak, a polgármeste-
ri hivatal munkatársainak.

Segítő támogatásukat
még egyszer nagyon
szépen megköszönöm.
Mindenkinek Békés,
Boldog ünnepeket

kívánok!
Dr. Papp Sándor

polgármester

2011 decemberét írunk, ismét eltelt egy év,ismét eljött a mérlegkészítés időszaka, ismét eljött a tervezés ideje, készülünk 2012re és értékeljük a leköszönő évet.
Végig gondolván a mögöttünk lévő eszten-
dőt az emberben felmerül a kérdés, hogy si-
keres volt-e az elmúló év, sikerült-e a terve-
ket megvalósítani, sikerült-e a célokat,
célkitűzéseket elérni. A kérdésre minden év-
ben nagyon nehéz a válasz, nagyon nehéz

higgadtan, reálisan megítélni a dolgokat,
nehéz higgadtan és reálisan értékelni, véle-
ményt mondani. A válaszon gondolkodva
eszembe jut egy régi bölcsesség: „az idő
mindent megszépít” mondták és mondják
napjainkban is, jelezvén, hogy a válasz nem
mindig egyértelmű, nem mindig könnyű.
Gondoljuk végig 201 1 történéseit és próbál-
juk megadni a feltett kérdésre a választ.

(folytatás a 3. oldalon)
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(részlet)

Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradásthoznak,
Béke jegyében,
Életfényében,

Szentség lelkében,
Hívőkhitében,
Krisztus képében

FöldönjárazIsten.
Dömötör Tibor
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Áldott, békés és
szeretetteljes
karácsonyt,
sikerekben
bővelkedő

új esztendőt
kívánunk

minden kedves
Olvasónak!

Majd az idő mindent megszépít…
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Sikeres pályázat
a programot a Raiffeisen Bank is támogatta

A magánszemély ügyfeleinek minden novemberi bankkár-
tyás vásárlása után a Raiffeisen Bank 10 Ft-ot adományo-
zott a Gyermekétkeztetési Alapítványon (GYEA) keresz-
tül gyermekek étkeztetésére. 201 1 . november 1 . és 30.
között a bank adománykeretéből a nehéz sorban élő gyer-
mekeknek juttat élelmiszert. Az adományokat a GYEA
osztja szét a Mindenki Ebédel programjának keretében.
A Mindenki Ebédel program célja, hogy hazánkban ne
csak a tanítási időszakban, hanem a hétvégéken, iskolai
szünetekben is minden óvodás és általános iskolás gyer-
mek rendszeresen táplálkozhasson. A Raiffeisen Bank
ezért 201 1 októberében a Gyermekétkeztetési Alapít-
vánnyal közösen pályázatot írt ki a települési önkormány-
zatoknak, hogy a helyi, szegénysorban élő, 3-14 éves
gyermekek étkeztetését segítse.
Az önkormányzat keresi a lehe-
tőséget a rohamos elszegénye-
déssel küzdő családok helyzeté-
nek kezelésére. A település
nehéz anyagi helyzete miatt
egyre kevesebb anyagi támoga-
tást tud nyújtani, de keressük azokat a lehetőségeket, ame-
lyek akár anyagi, akár természetbeni juttatásokkal hozzá-
járulnak a szociálisan hátrányos helyzetű családok
életminőségének javításához. Ezért pályáztunk a GYEA
éés a Raiffeisen Mindenki ebédel programjába.
A 86 pályázó közül az Alapítvány 20 település - szakmai
szempontoknak megfelelő - pályázatát választotta ki, kö-
zöttük a mi pályázatunkat is. Így kerültünk be az interne-
tes szavazásba. Egy felhasználó egy IP címről csak egy al-
kalommal, egyetlen pályázóra szavazhatott. A kampány
201 1 . november 14. és 30. között zajlott. A siker érdeké-
ben minden lehetséges módon pl. közösségi oldalakon,
(facebook, iwiw) e-mailek útján gyűjtöttük a szavazatokat.
Ezúton köszönjük mindenkinek aki szavazatával segí-
tette pályázatunk eredményességét!
A 20 település versenyén a 9. helyen végeztünk, így el-
nyertük a támogatást, amely 15 gyermeknek fél éven ke-
resztül segíti az élelmezését a hétvégékre és az iskolai
szünetekre.

A program 2011. december 16-án
hivatalosan elindult!

Az első élelmiszerszállítást december 20-án várjuk, az el-
ső kiosztási nap december 21 . szerda délelőtt lesz, a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán lévő szolgálati lakásban várom
a programban résztvevő gyermekek szüleit. Ez egyben a
programban résztvevő 15 gyermek karácsonyi nagy élel-
miszercsomagja, amely a téli szünet minden napjára bizto-
sítja az élelmiszert.

2012. januárjától pedig minden pénteken délelőtt a Gyer-
mekjóléti szolgálat irodájában kerül kiosztásra a gyerme-
kek hétvégi ebédje.

Veres Csabáné

Polgármesteri tájékoztató
A Vidékfejlesztési Minisztérium által a „ta-
nyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a telepü-
lési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt
pályázatot benyújtottuk a tanyagondnoki
szolgálat eszköz beszerzésének fejlesztésére
991 .800 Ft összegben.
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 201 1 .
szeptember hónap közepén megkezdte a Domaszéki bel-
vízelvezető főcsatorna kotrási munkáit. 201 1 . augusztus
vége óta folyamatban van a Nagy-Széksósi belvízelvezető
főcsatorna tisztítása, karbantartása is.
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter mintaprogramokat
indít a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek telepü-
lései részére. Ezzel kapcsolatban a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulás által benyújtandó közös pályázat a bel-
vízelvezető rendszerek rendbetételére irányul úgy, hogy az
önkormányzatok a saját tulajdonú csatornák mellett vállal-
ják az állami tulajdonban lévő csatornák tisztítását is.
A földutak rendbetétele esetén - mivel kistérségi megvaló-
sításról van szó - elsődleges szempont, hogy egy kistérségi
szinten összefüggő földút hálózat karbantartása jöj jön lét-
re. Ezért elsősorban a szomszédos települések felé mutató
földutak rendbetétele ajánlott. E program keretében Pusz-
tamérges Község Önkormányzata 9 fő segédmunkás (brut-
tó 57.000 Ft/hó) és 3 fő szakképzettséget igénylő (bruttó
78.000 Ft/hó) munkavállaló foglalkoztatását tervezi 2012.
02. 01 . és 12. 31 . között, 9-1 1 hónap időtartamban.
Az EMVA támogatásából a temető felújítására megnyert
pályázat I. üteme befejeződött. Ennek keretében megvaló-
sult a 1 33 m betonozott út felújítása és bővítése. Folyamat-
ban van az I. kifizetési kérelem benyújtása az MVH-hoz.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány és a LIDL által kiírt
„ovisok karácsonya” pályázat benyújtásra került, az óvoda
rászoruló gyermekei részére gyermekenként 3000 Ft érték-
ben ajándék vásárlására nyújtottunk be igényt.
A Raiffeisen Bank 201 1 . októberében a Gyermekétkezteté-
si Alapítvánnyal közösen pályázatot írt ki, a helyi szegény-
sorban élő, 3-14 éves gyermekek étkeztetésének segítésére,
melyre önkormányzatunk is benyújtotta igényét. Pályáza-
tunk a szakmai szempontoknak megfelelt, végleges döntés
még nem született.
A Human-Innov Kft. pályázatot írt ki a települési rendez-
vények és szervezetek támogatására, melyek hozzájárulnak
a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakítá-
sához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. Há-
rom eszközt (kétcsúszdás légvárat, egy ugráló várat, és egy
meglepetés eszközt) biztosítanak térítésmentesen az igé-
nyelt időtartamra maximum 6 órában. Amennyiben a pá-
lyázat pozitív elbírálásban részesül, az eszközöket a 2012.
évben megrendezésre kerülő Kakaspörkölt-főző Verseny
napján kívánjuk igénybe venni. Az elbírálás várható idő-
pontja 2012. február hónapja.
Az önkormányzat benyújtotta igénylését az ÖNHIKI III.
ütemére 15.426 e Ft összegben. A támogatás elbírálása de-
cember hónapban várható.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása 201 1 . no-
vember 30-án befejeződik. Folyamatban van a használatba
vétel engedélyezése, valamint a működési engedély iránti
kérelem benyújtása.

Dr. Papp Sándor polgármester

Köszönjük a Raiffeisen Bank
és a Gyermekétkeztetési Ala-
pítvány támogatását, amely
hozzájárul az egyének, ezen
keresztül pedig a közösség

életminőségének javításához.
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A Homokháti Szociális Központ sike-
res TÁMOP. 5.2.5/A-10/2-2010-0077.
Gyermekek és családok integrációját
segítő programok a homokhátságon
pályázat keretében több program is
kezdetét vette 201 1 . évben.
A 10-14 éves korosztály számára sze-
mélyiségfejlesztő tréning indult, 8 te-

lepülés 4-4 gyermekének részvételével
szeptember 27-től havi egy alkalom-
mal. Családkonzultációra volt lehetősé-

ge a településen 3 családnak. Jövőre
kezdetét veszi majd a szülői kompe-
tenciát segítő előadás sorozat is. A ka-

rácsonyi készülődéssel már az
idén elkezdődött az a közös-
ségépítő és hagyományőrző
kézműves foglalkozás soro-
zat, amellyel a gyerekek sza-
badidős programjához szeret-
nénk hozzájárulni.
A szorgos és ügyes kis kezek-
nek köszönhetően sorra ké-
szültek a szebbnél szebb ajtó
és asztaldíszek, amelyek már
egy kis ünnepi hangulatot
csempésztek a könyvtárba.

Veres Csabáné könyvtáros

Karácsonyi készülődés a Könyvtárban

Adolgokértékétnemabbanlá-
tom, amitérnek, hanemabban
amitjelentenek.Mijelenthetne
többetegy sajátkezűleg készített

ajándéknál?

Majd az idő mindent megszépít...
(folytatás a címoldalról)

- Tél végén és tavasszal a belvíz oko-
zott sok problémát, veszélyeztette
egyes tanyák lakhatóságát, lehetetlenné
tette ezen a vidéken a közlekedést. Ezt
az önkormányzat a Vízgazdálkodási
Társulás segítségével megoldotta.
- Januárban elkezdődött a 2007 óta Ru-
zsával társulásban jól működő általá-
nos iskolai oktatás átszervezése. A vál-
toztatást egyedül a pénzügyi
nehézségek, a finanszírozási problé-
mák tették szükségessé.
Az átszervezést követően az általános
iskolai oktatás továbbra is Pusztamérge-
sen történik, az önkormányzat anyagi
terhei ezáltal jelentősen csökkentek.
Az oktatási feladatokat a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye püspöke, Dr. Kiss-
Rigó László által irányított katolikus
egyház vette át, és a központja Dóc
község lett.
Az átszervezést követően maradtak
még nyitott kérdések, a megoldásuk fo-
lyamatban van, remélhetőleg Puszta-
mérgesre nézve kedvezőek lesznek.
- Nyár végén elindult a Petőfi utcában
található szociális központ teljes felújí-
tása és átalakítása. Az átalakításnak kö-
szönhetően a szolgáltatás a nappali ellá-
tásokkal kibővül, ezáltal napi 8-10 idős
ember nappali ellátása megoldódik, és
egy új munkahely is keletkezik. A fel-
újított szociális központ működését
2012-ben kezdi meg. A teljes beruhá-
zás a Homokháti Kistérség segítségé-
vel és közreműködésével valósult meg,
a beruházás teljes összege bruttó
39.688 e Ft.
- 2009-ben beadott, és 201 1 -ben kedve-
ző elbírálásban részesült pályázatból
megkezdődött a temető szépítése, új ítá-

sa. A megnyert pénzt járda és urnafal
építésére, a ravatalozó külső festésére
és felújítására, parkosítására, fásítására
fogja az önkormányzat költeni.
- Szeptemberben 16. alkalommal meg-
rendeztük a Szüreti Fesztivált és Kakas-
pörkölt főző versenyt sikeresen.
- Október végén hagyományainkhoz
hűen megvendégeltük a település idő-
sebb lakóit.
- Készültünk és megszerveztük a közös
falukarácsonyt és a közös Adventi ün-
nepet.

Az előbbiekben felsorolt felújítások,
fejlesztések, programok – általam pozi-
tív eredményként értékelendő – mellett
voltak és vannak gondok, problémák:
- Az iskolai társulás fenntartása után is
vannak tartozásaink Ruzsa Község Ön-
kormányzata felé.
- A társulás idején megvalósult iskolai
pályázatok további sorsa bizonytalan,
még nem tisztázott, hogy a pályázatok-
ban vállalt kötelezettségek továbbra is
teljesíthetők-e?
- Vannak nyertes pályázatok, amelyek
megvalósítása önerő hiányában kérdé-
ses.
- Csökken a saját bevétel, tovább csök-
kent az állami támogatás mértéke.
Ha mérleget kellene készíteni a leírtak

alapján, azt kell, hogy mondjam 2011 -
ről, hogy eredményes, de nagyon ne-
héz, nagyon sok problémával teli esz-
tendőt zárunk.
Egy évvel ezelőtt azt írtam és azt
mondtam, hogy 201 1 -ben cél az évet
túlélni, és életben maradni – ez sike-
rült. Sikerült, de hogyan?
- Sokat vitatkoztunk, sokat gondolkod-
tunk a helyes megoldáson.
- Számos megszorítást, elvonást és
népszerűtlen intézkedést hoztunk.
Megérte?
Úgy gondolom, hogy igen, mert Pusz-
tamérges Önkormányzata létezik, dol-
gozik, vannak elképzeléseink, vannak
terveink.
„Majd az idő mindent megszépít”, el-
felejtjük a vitákat, veszekedéseket, a
könnyeket, a nehézségeket és csak a
szépre, jóra fogunk emlékezni 201 1 -
ből is.
Az eredmények, sikerek akármilyen
kicsik is nem jönnek maguktól, eléré-
sükhöz kitartásra, türelemre, alázatra,
segítségre és segítő készségre, együtt-
működésre és persze szerencsére is
szükség van. Pusztamérges lakossága
rendelkezik a felsorolt tulajdonságok-
kal, hiszen az eredményeket együtt ér-
tük el, megtanultunk közösen küzdeni,
és közösen örülni.
Kívánom, hogy az alább felsorolt jó tu-
lajdonságok 2012-ben is kísérjenek el
bennünket, kívánom, hogy 2012-ben is
legyenek közös eredményeink és sike-
reink.
Kívánok minden pusztamérgesi
lakosnak békés és szeretetben

gazdag Karácsonyi Ünnepeket és
nagyon boldog Új Évet!

Dr. Papp Sándor
polgármester
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Menetrend azoldalon
Egy kistérségi, közösségi köz-
lekedés fejlesztése pályázat ré-
szeként a homokháti települé-
sek honlapjaira is felkerült a
Volán társaságok hivatalos me-
netrendjére mutató hivatkozás.
Az új rendszer egyszerűbb és
gyorsabb keresést tesz lehető-
vé. Alapesetben közvetlen jára-
tokra kereshetünk, de érinteni
kívánt települést is hozzáadha-
tunk. Apróság, de lényeges,
hogy a táblázat formájában ka-
pott találati listában - elektroni-
kus műsorújsághoz hasonlóan -
kiemelten szerepel az a járat,
amelyet még elérhetünk.
Az érvényben lévő menetrend
változása már 3-5 nappal a mó-
dosítás

előtt be-
kerül a négy nyelven is elérhe-
tő adatbázisba, ezért ha utazás
előtt több nappal használja, szí-
veskedjen az utazás előtt 1 -2
nappal ellenőrizni a kapott ada-
tokat! A pusztamérgesi járatok
listáját következő számunkban
közöljük.

forrás:
www.menetrendek. hu

Új helyen a Tourinform
Végre ez is megoldódott! Köszönet a polgármester úrnak a
költözés engedélyének megadásáért és az Őszikék Nyugdí-
jas csapatnak a költözésben való segítségért.
A mai helyzetben semmi sem könnyű, minden téren össze
kell húzni magunkat, előfordul össze is kell költöznünk,
együtt, egy fedél alatt kell élnünk. Ez azért jó, mert sok jó
ember kis helyen is elfér. Egy nagy családban az egymás
szeretete minden gondon átsegít - s talán ebben az esetben
is így van.
Fontosnak tartom a Tourinform Iroda létét, hiszen így egy
kicsit ország-világ is tud rólunk, s talán egyszer nagyon is-
mertek és keresettek leszünk. Az érdeklődés létezik orszá-
gon kívülről is, még ha nem is tudják minden esetben. Le-
hetne több is a vendég - mondjuk, de "aki a kicsit nem
becsüli, a sokat nem érdemli" mondja a mondás, ezért csak
reménykedünk és boldog szeretettel fogadjuk az egy-egy
felbukkanó vendéget. Bízunk abban, hogy ők hoznak új
vendégeket. Kívánom a klub nevében: az új helyen sok-sok
vendég legyen!
Javaslatom a spóroláshoz: Ha helyben van alkalmas ember
és még végzettsége is, találjuk meg a feladat ellátására!

Kérésem: az utazás lehetőségének bővítését Mórahalomra.
Lassan minden ügyintézés (egészségügy, munkaügy, föld-
ügy, stb.) oda kerül; ez ugyan helyes, de nem volt körülte-
kintő felmérés az oda- és visszautazás terén. Sokan nem
rendelkeznek autóval; sem jó egészséggel. Az egész napos
kirándulás - különösen a betegnek - nem jó, hiszen délután
nem is tudnak visszajönni. Szegedre be kell utazni és úgy
Pusztamérgesre. Körülményes, és így már maradjon Szege-
den minden, az SZTK utat (így) nem is térítik meg. Szeged
nekünk már megszokott és van elég sűrű járat is.
Köszönet a Nyugdíjas Nap szervezéséért, és az értünk,
nyugdíjasokért végzett munkáért! Kívánom, hogy jó erőben
és egészségben tudjanak bennünket még sokszor vendégül
látni. No és hogy mi meg ugyanúgy tudjunk résztvenni.
A gazdag tartalommal és igényesen szerkesztett újsághoz
gratulálok, remélem időben értesülünk jövőben az esemé-
nyekről! Rokonaim, testvéreim gratuláltak a halottakról
történt megemlékező műsorhoz. Sok halottnak már nincs,
aki emlékezne, így ez nekik is szólt, rájuk is emlékeztek.
Köszönöm, ha elolvasták e nem kevés írásom. Kívánok
mindenkinek jó egészséget és óriási összetartást, a hibáink-
ból való tanulást és végre sikereket, örömet!

Csuka Sándorné

Egy pályázat keretében
Lengyelolszágban járt a
Középiskola tíz tanulója.
Az utazást megelőzően a
Kiskunsági Nemzeti Park-
ban terepszemlét tartottak,
hogy jobban megismerhes-

sék és Wroc-
lawban be-
mutathassák

azt. A Comenius Iskolai
Együttműködés program-
ban olasz, litván, bolgár,
lengyel, török és horvát di-
ákok vesznek részt.
Jakus Nikolett így foglal-
ta össze élményeit: "A
középiskola elől este 8
órakor indultunk, a bu-
szon még próbáltunk
aludni. Megálltunk Po-
zsonyban és Brünnben,
Kónya Gábor tanár úr
sokat mesélt. Mikor oda-
értünk Wroclawba, na-
gyon izgultunk, hisz már
a családok vártak ránk. Én
egy nagyon kedves lány-
hoz, a bátyjához és a szüle-
ihez kerültem. Első nap el-
mentünk szétnézni. Egy
hatalmas plázába vittek,
ott találkozott újra a cso-
port. Este elég későn ér-
tünk haza, mert az egyik lá-
nyért nem jöttek. �ekünk
kellettmegvárnunkvendég-

látóit. A többi napon az is-
kolában voltak programok.
Megismerkedtünk egymás-
sal, volt közös plakátkészí-
tés, túrázás, különböző elő-
adások. Mi is sokat
készültünk. Egy prezentáci-
ót raktunk össze a Kiskun-
sági �emzeti Parkról, ame-
lyet angolul adtunk elő.
Úgy vélem, tanáraink büsz-
kék lehettek ránk. Mivel en-
gem a programok után ha-
zavittek, nem tudnám

elmondani, hogy a többiek
mivel töltötték szabadidejü-
ket. Kint nagy divat, hogy
a tinik különféle bárokba
mennek. Én is sok ilyen he-
lyen jártam. A város hatal-
mas, legalább négy plázá-
ban jártunk. Utolsó előtti
napon egy gyönyörű szökő-
kutat tekinthettünk meg.
Rossz volt, hogy el kellett

válnunk, de úgy érzem, ez
egy örök emlék marad,
nem csak az én számomra,
hanem mindannyiunk szá-
mára. Jövő tavasszal
Olaszországban megyünk,
majd ellátogatunk Horvát-
országba és Törökország-
ba is. "
A lengyel város volt az el-
ső állomása annak a két
éven át tartó projektnek.
Kónya Gábor tagintéz-
mény-vezető, a csoport
egyik kisérője szerint a di-
ákok együttműködésének

értékét emeli, hogy nem
csak bemutatják egymás-
nak saját országuk vala-
mely nemzeti parkját, ha-
nem ismerkednek a fogadó
országok kultúrájával, szo-
kásaival, gazdasági- társa-
dalmi sajátosságaival.
A pályázat 2013. tavaszán
ér véget.

Wroclawban jártak
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Könyvtári napok...
A Nemzeti Kulturális Alap, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség minden év októberében meghirdeti az Országos
Könyvtári Napokat, melynek keretében az idén is megren-
deztük a védőnővel - a már hagyományosnak mondható -
baba-mama klubot. Az anyatejes táplálás világnapja alkal-
mából az anyukák köszöntése után a kötetlen játékot és be-
szélgetést a bemutatott baba masszázs színesítette.
Az iskolások napközis csoportja „7 próba” könyvtári vetél-
kedőn mérethette meg magát, ahol a gyerekek tudásánál
már csak az aktivitásuk és lelkesedésük volt nagyobb.
A program sorozat és szinte a 201 1 -es év zárásaként de-
cember 14-én Ábrahám Krisztián tartott ismeretterjesztő
előadást a gyerekeknek „A dzsungel könnye” címmel.
Krisztián a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, bioló-
gia-környezetvédelem-környezettan szakos pedagógus, aki
a gyerekek figyelmét is a környezetvédelem fontosságára

hívta fel. A kimerülőben lévő ener-
giaforrásaink, és a környezet-
szennyezés miatt bekövetkezett ég-
hajlati, környezeti változások
lehetséges hatásaira figyelmezte-
tett. Játékosan nevelte a gyerekeket
a környezettudatos vásárlásra, hi-
szen a fogyasztói szokásaink meg-
változtatásával már tehetünk egy
lépést a környezetünk védelméért.

Veres Csabáné könyvtáros

Energetikai korszerűsítésa Középiskolában
Közel 30 milló forintot spórol évente a megye

Befejezéséhez közeledik a Csongrád Megyei Önkormány-
zat tulajdonában lévő hat közoktatási intézmény - köztük a
Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző iskola és Kollégi-
um - részleges energetikai felújítása és korszerűsítése. A
zöld beruházás számokban: összértéke meghaladja a 363
millió forintot, amelyből több mint 224 millió forint a
fenntartó, azaz a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat hozzájárulása.
A projekt a KEOP-5.1 .0 program kereté-
ben az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásában valósulhat meg.
A sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvé-
nyen Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
hangsúlyozta: a beruházással nem csak anyagi megtakarí-
tás érhető el és nem csak környezeti előnyöket sikerül lét-
rehozni. "A diákok egészségét és komfortérzetét is emelni

tudjuk, ami
az egész tár-
sadalom szá-
mára kiemelt
fontossággal
bír."
A Puszta-
mérgesi Kö-
zépiskolában
a geotermális

energia hasznosítására hőszivattyúk kerültek beépítésre és
napkollektorokat szereltek fel a használati melegvíz előál-
lítására. Jelentős energiamegtakarítást fog eredményezni a
világítási rendszer fejlesztése is. Bár a beépített hőszi-
vattyúk éves szinten 52.785 kWh többlet fogyasztást ered-
ményeznek majd, de a plusz kiadás meg fog térülni: eddig
majd 8 millió forintot fordítottak földgáz fűtésre és a geo-
termális energia hasznosításának gépészeti berendezései
1 ,3 millió forintnyi éves villamos energia igényét is figye-
lembe véve 3,3 millió Ft-os megtakarítással számolnak. A
2012. évi gázszámla alig lesz több 3 millió forintnál - áll a
megyei önkormányzat tervezetében.
A beruházás várhatóan idén decemberben zárul, általa az
iskola tanulói már zöldebb, élhetőbb környezetben fejlőd-
hetnek és sajátíthatják el a környezettudatos életmódot.

Csala István

„Csak annyit
pusztíts, annyit
használj , ami a te
életedet védi!

Minden oktalanul
leszakított virág,
minden oktalanul
elpusztított állat a

mi életünket
rövidíti.”

(Papp Lajos)

Helyreigazítás
Kedves Olvaóink! Hírlevelünk 50. számában közzétettük
a Polgárőr Egyesület és a Szent Flórián Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület közhasznúsági beszámolójában szereplő,
SZJA 1% rendelkező nyilatkozatok alapján NAV által át-
utalt összeget. A tájékoztatóban az adatokat 2010. évi tá-
mogatásként tüntettük fel. A közölt adatok pontosak, ám
azok az idei évre vonatkoznak. Tévedésünkért szíves el-
nézésüket kérjük!
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vicc
Férj az anyósának:
- Mama, maga olyan
szép, hogy akár mo-
dellt állhatna még egy
kínai festőnek is!
- Kedves tőled fiam!
De miért pont kínai
festőnek?
- Mert azok festenek
mindig sárkányokat.

Télenmásként
A takarékosságot és mű-
ködőképességet is szem
előtt tartva a tavalyihoz
hasonlóan a fűtési szezon

végéig az e-
Magyarország
Pont a Közsé-
gi Könyvtárba

költözik. A változás re-
méljük, hogy csak a gé-
pek számában (kevesebb
hálózatba kötött PC áll a
felhasználók rendelkezé-
sére) mutatkozik meg, az
igénybe vehető szolgálta-
tások mennyiségében és
minőségében nem okoz
jelentős csökkenést.
A nyitva tartási idők vál-
tozatlanok maradnak, az
e-Pont hétfői szünnapján
a könyvtár, szombaton -
amikor a könyvtár lenne
zárva - az e-Pont biztosít-
ja az irodai szolgáltatások
igénybevételét.

Csala István

Lejárnak a jelszavak
Hamarosan lejárnak a rendszer bevezetésekor léte-
sített ügyfélkapu jelszavak. A régiek (ha nem
hosszabbították meg) 2012. január 1 -ig érvénye-
sek. A felhasználók maguk is könnyen ellenőrizhe-
tik, hogy a jelszavuk meddig érvényes.
A www.magyarorszag.hu portálon belépve a sze-
mélyes ügyfélkapu "Saját adatok" menüben láthat-
ják a jelszó érvényességi idejét. Ugyanitt lehet azt
meghosszab-
bítani is.
A jelszó lejá-
rati dátuma
módosítható
a „Jelszóvál-
toztatás” me-
nüpontban. Nem feltétlenül szükséges új jelszó be-
állítása, a régi is maradhat. A cserét adatvédelmi
szempontok indokolják. Ellenőrizzék ügyfélkapus
jelszavuk lejárati dátumát, és ha esedékes, a zavar-
talan használat érdekében hosszabbítsák meg azt!
A jelszó lejáratának dátumával kapcsolatban tájé-
koztatást kaphatnak a https://segitseg.magyaror-
szag.hu/segitseg/ugyfelkapu internetes oldalon, a
Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül a 1818-as
24 órában helyi tarifával hívható telefonszámon, a
1818@ugyfelvonal.hu e-mail címen, de helyben
kérhetnek segítséget az e-Magyarország Pontban
is, ahol a változtatás egyúttal meg is valósítható.

Csala István

Külföldről érkezett a Mikulás!
Minden évben megérkezik az óvodába a Télapó! Ez az idén sem történt
másképp. A gyermekek és szüleik meglepetésére az idei Mikulás Német-
országból érkezett. Egy német óvoda kispajtásai küldtek csomagokat a mi
óvodánknak, melybe mindenféle csodálatos játékot és különböző megle-
petést rejtettek.
Ezúton a szülői munkaközösség és a gyerekek nevében szeretnénk köszö-
netet mondani Sólya Zoltánné Tecának, aki közbenjárása nélkül ez a tél-
apó bizony eltévedt volna a nagyvilágban és nem tudta volna meglepni a
kicsi óvodásokat! Köszönjük!

Szülői Munkaközösség




