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2012-ben újabb változások
2012-ben is apróbb változásokkal aktuálissá vált a mező-
gazdaságban használatos gázolaj jövedéki adójának vissza-
igénylése. A tavalyi évhez hasonlóan idén is január 15-től
lehetséges benyújtani a nyomtatványokat papír vagy elekt-
ronikus formában. A mezőgazdaságban egyéni vállalkozó-
ként tevékenykedő gazdálkodó csak elektronikus bevallást
készíthet, egyébként is javasolt az elektronikus kitöltő
program használata mivel az
adminisztratív hibákat pontosí-
tani tudjuk, ezzel is meg-
könnyítve a későbbi feldolgo-
zást és a kifizetés ütemezését.
Fontos felhívni a figyelmet,
mind az elektronikus és papír
alapon történő igénylés során,
hogy az igénylést szolgáló
programok és dokumentumok
frissültek. Az elektronikus ki-

töltést használók esetében a J04 nyomtatványt felváltja a
BEV_J04 nyomtatvány. A kitöltéshez szükségünk lesz a
legfrissebb 2.39.0 verzió számú ÁNYK programra, mellyel
továbbra is hiba mentesen tudjuk elkészíteni kérelmünket.
A változások a NAV megalakulásának köszönhetőek, az
egyforma arculat és formai követelményeknek megfelelve.
Mind a program és a kitöltendő nyomtatvány jelenlegi el-
érhetősége: a http://www.nav.gov.hu oldalon a Letöltések
menüpontban a "nyomtatványkitöltő programok között a
J04 nyomtatványt kell keresni.

Változás a gázolaj jövedéki adó esetében:
„ A 2012. évi vámszakmai nyomtatványok egységesítésénél
a nyomtatványok főlapja került átalakításra. A főbb válto-
zások között említendő, hogy az országkód helyett a szék-

hely, illetve levelezési cím megadásá-
nál az ország nevének megadását
kérjük. A bevallás típusának, a beval-
lás időszakának kiválasztására és az
önellenőrzés jelölésére szolgáló adat-
mezők helyett „ bevallás jellege” és
„ bevallás gyakorisága” elnevezéssel új
adatmezők kerültek kialakításra, meg-
teremtve a �AV részére benyújtandó
bevallások egységes logikai rendszerét.

(folytatás a 3. oldalon)
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Köszöntőmet Gary Chapman ta-
nulságos gondolataival kezdem:

Úgy gondolom, hogy minden új esz-
tendő egy újrakezdés és sok-sok új fo-
gadalom. Remélem, hogy fenti mon-
datok tükrében a 201 1 -es esztendővel
mindenki hátra hagyta az elmúlt év
problémáit, feledte személyes sérel-
meit, s veszteségeit. Tudom, hogy ez
sok esetben nem oly egyszerű, s van

amikor nem is le-
hetséges. Életünk
apró mozaikokból
áll, melyek külön
rend szerint, logi-
kusan egymásra
épülve határozzák
meg létünket, min-
dennapjainkat. Minden múltbeli csele-
kedet, gondolat és tett kihatással van
jövőnkre, céljaink megvalósítására.
Mindannyian tudjuk, s látjuk, hogy a
gazdasági folyamatok továbbra sem
kedveznek a családok biztonságos
megélhetésének, az ellátórendszerek
zökkenőmentes működtetésének. A
2012-es esztendő is embert próbáló
lesz.
Éppen ezért kell túllépnünk az elkese-

redettség, a kilátástalanság érzé-
sén. Újra meg kell tanulnunk
bízni önmagunkban, egymásban,

hiszen az összefogás ereje már sok-
szor bizonyította "világmegváltó" ha-
talmát. Hinnünk kell személyes
erőnkben, s ha ez kitartásunkkal páro-
sul az eredmény soha nem maradhat
el. A reményvesztettségben kapaszko-
dókat kell találnunk. Erőt kell adnunk
egymásnak, s erőt kell merítenünk
minden kézfogásból, minden kedves
gesztusból, s minden építő kritikából.
Remélem, hogy az új esztendő mind-
annyiunk élete útját egy sikeresebb,
boldogabb és kiegyensúlyozottabb
élet felé vezeti majd.
Kívánok így az új esztendőre minden-
kinek eredményes újrakezdést!

�ógrádi Zoltán
Polgármester, Országgyűlési képviselő

Boldogabb és sikeresebb új esztendőt

Gázolaj jövedéki adóvisszaigénylésa mezőgazdaságban

"... sokanátviszika tegnap terhét
akövetkezőnapra. Kudarcaikat
naprólnapramagukkalcipelik,
és ezzelmegfosztjákönmagukat

azújrakezdés örömétől."
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Legyen az elsők között!www.pusztamerges.hu
a friss hírek forrása

Polgármesteri tájékoztató
Pusztamérges község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 2012. február 9-én tartan-
dó ülésére.
A. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZA-
TOK VÉGREHAJTÁSA: Nemleges.
B. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HA-
TÁSKÖRÖKBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL: 1 fő te-
metési segély 12.000 Ft összegben.
C. KÉPVISELŐK TÁJÉKOZTATÁSA A KÉT ÜLÉS
KÖZÖTTI IDŐSZAK FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL:

Ö nhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések
támogatásának III. ütemében Pusztamérges 10 millió

Ft-ot kapott, amely összeget a hiány csökkentésére, a köz-
oktatási intézmények működtetésére létrehozott társulás
tartozásának csökkentésére kellett fordítani.
201 1 . december hónapban soron kívül a Belügyminisztéri-
um az ÖNHIKI keretéből 315 e Ft-ot, a hátrányos helyzetű
önkormányzatok kiegészítő támogatása keretéből
3.277.500 Ft-ot utalt az önkormányzatnak. Ezen összege-
ket a tartozások kiegyenlítésére fordítottuk, valamint Zsa-
na község Önkormányzata részére 1 M Ft került átutalásra.

N agy érdeklődést mutatott az Adventi ünnepség, ame-
lyen a lakosság a saját maga által készített sütemé-

nyekkel, termékekkel megvendégelte a jelenlévőket. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy erre a közösségi összejövetelre
szükség van, mert összekovácsolja a falu lakosságát.
Ugyanez mondható el a hagyományos Falu Karácsonyra,
ahol szintén részt vett a település apraja-nagyja.
A Művelődési Ház felújítása miatt felvettük a kapcsolatot
Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvédi irodával, akik a
beruházással kapcsolatos közbeszerzésben nyújtanak se-
gítséget az önkormányzatnak.

A szociális központ épületének átvétele megtörtént.
Folyamatosan zajlik a helyiségek berendezése. Janu-

ár 18-án megtörtént a klubvezetői állásra beérkezett pályá-
zatok elbírálása és a jelöltek személyes meghallgatása.
A szociális központ nappali ellátásának beindításának vár-
ható ideje március 1 .
2012. január 12-én Zsanán tájékoztató ülést tartott a meg-
alakulóban lévő Homokhátsági Önkormányzatok Szövet-
sége (HÖSZ). Kiemelt célja a szövetségnek a homokhátság
mezőgazdaságának és iparának felvirágoztatása, a turiz-
mus fejlesztése, és a Duna-Tisza csatorna megépítésének
támogatása.

Ö ttömös község önkormányzata üzemeltetésre átadta a
tulajdonát képező Lada Niva típusú terepjáró sze-

mélyautót a szociális központunk részére. Az átadásra
azért került sor, mert Öttömös pályázat keretében nyert
egy új terepjárót, így ez a gépkocsi feleslegessé vált ré-
szükre. A pusztamérgesi szociális központ viszont ezzel le
tudja állítani a régi, magas javítási költségű Peugeot típusú
tehergépkocsit. Az üzemeltetésre kapott járművet a külte-
rületi gondozottak ellátására kívánjuk igénybe venni.
Pusztamérges, 2012. február 2.

Dr. Papp Sándor polgármester

Ha eladó az ingatlan
Az utóbbi időben többen megfordultak az önkormányzat-
nál, azzal a kérdéssel, hogy milyen falun belüli vagy a fa-
luhoz közeli üres ingatlanokkal rendelkezik a község. Mi-
vel az önkormányzat ilyen helyzetekben nem tudott

tájékoztatást adni, felmerült az
a lehetőség, hogy - amennyiben
bárki rendelkezik ilyen eladó
vagy bérbe adható ingatlannal,
és nem szeretné, ha üresen áll-
na - az önkormányzatnál jelez-

heti. Mindez természetesen költségmentes, célja a kölcsö-
nös segítségnyújtás.
Az önkormányzat segít a kapcsolatteremtésben, de a to-
vábbi ügyintézést a felekre bízza. Érdeklődni a Polgár-
mesteri Hivatalban Fodor Kamillánál személyesen vagy a
06-62/286-851 -es telefonszámon lehet.

Játékok és ruhák
adományozott a Magyar Vöröskereszt

A játékot kapni mindig jó főleg ott, ahol kevés van
belőle! A Homokháti Szociális Központ Puszta-

mérgesi Irodájának nyújtott adományból játék és ruha
börzét tartottunk 2012. január 27-én pénteken. A védőnői

és a gyermekjóléti szol-
gálat meghívta a kis-
gyermekes gondozott
családokat, akik szaba-
don válogathattak a ru-
hák és játékok között.

A mosolygó gyermekar-
cokat látva reméljük,

hogy a jövőben is lesz majd hasonló lehetőség.. .
Veres Csabáné

Úgyviszonozhatjuklegjobban
a segítséget, haaztvalaki
másnakadjuk tovább.

Gary Chapman

Tisztelt Lakosság!
T ájékoztatom Önöket, hogy a telepü-

lési szilárd hulladék elszállítását la-
katlan ingatlan után továbbra sem kell
megfizetni. Amint azt már 2008. évben
tájékoztatásul közöltük: „Amennyiben la-
katlan ingatlanra is kiszámlázásra került a
szolgáltatás díja, kérem azt Pusztamérges
Község Önkormányzatnál írásban jelez-
zék” Szabóné Gyuris Ritánál.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Településtisztasági
Kft. szúrópróba szerűen ellenőrzést végez a szállítási cí-
mek és a kihelyezett hulladéktároló edények felett. Kérem
a változásokat (üresen álló, új beköltözés, … stb) továbbra
is szíveskedjenek írásban jelezni a polgármesteri hivatal-
ban.

Gárgyán István helyettesítő jegyző
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C songrád megye legnyuga-
tibb csücskében, Puszta-

mérgesen orgonára gyűjtenek,
ezzel ajándékoznák meg az Isten
házát a templomépítés megkez-
désének 75. évében.
Mint az fennmaradt iratokból és
történeti feljegyzésekből ismert,
Pusztamérges a század fordulón
közigazgatásilag Kiskunmajsá-
hoz tartozott. A lelkipásztori el-
látás is innen történt. Konkrét
templomépítési szándék az egy-
házközség tudomása szerint 100
évvel ezelőtt, 1 91 1 -ben vetődik
fel először, a tervek ekkor el is
készülnek. A jelenlegi templom
építése 1937-ben indul meg, idén
75 éve. A templom 1939-ben fel-
épült. Mozaik ablakai és egye-
dülálló freskóira való tekintettel
2003 óta műemlék; az évben a
csonka toronnyal épült templom
a helyiek összefogásának kö-
szönhetően megkapta az eredeti-
leg tervezett magasságú tornyot.
Négy éve, szintén a hívek ado-
mányaiból sikerült elektromos
harangozás rendszert kiépíteni. A
három harang ily módon együtt
akkor kondulhatott meg először,
amikor a közigazgatásilag 100
éve önálló települést ünnepelve a
Szent Korona megérkezett a
templom elé 2008 májusában -
ismerteti az előzményeket Kuris
István László, az egyházközség
kántora, aki plébániai képviselő-
testület jegyzője.

Mint említi, régóta tapasztalható,
hogy a templom egyszerű szinte-
tizátora, amelyet még a kilencve-
nes évek elején a ruzsai egyház-
község vásárolt és 2006-ban
adományozott Pusztamérgesnek,
sokszor nem elegendő minőségű
és erejű hangzást ad ki. Az erősí-
tő berendezés elavult, a több év-
tizedet megélt hangfalak egyes
részei egyszerűen elkorhadtak.
Kuris leszögezi: "Egy ilyen temp-
lomot, amely műemlék is, kihagy-
hatatlan lehetőség, hogy közös

összefogással ne ajándékozzunk
meg egy digitális orgonával.
Ezért jutott az egyházközség arra
az elgondolásra, hogy új hang-
szert vásárolnánk.
A rendelkezésünkre álló összeg
bár minimális, hamar kiderült az
advent elején meghirdetett gyűj-
tés után, hogy mellénk áll min-
den jóindulatú, segítőkész pusz-
tamérgesi. �apokon belül igen
komoly felajánlott összeggel
kapcsolatban lesz személyes ta-
lálkozó egy adományozóval. A
közösség ereje 75 éve már csodát
tett: felépült és berendezést ka-
pott a templom. Később az ólom-
üveg ablakokkal és freskókkal
bővült az épület. Templomunk
életét ma is egy összetartó, tenni
akaró közösség formálja, amely
óriási erőt jelent. "
Az egyházközség jegyzője el-
mondta, hogy a realitás talaján
maradnak:
- Nem építünk orgonát, ahhoz
kevés az erőnk. Olyan digitális
hangszert választunk, amely szép
hangjával a liturgikus céljainkat,
továbbá a település, a térség kul-
turális életét színesítő hangver-
senyeinket szolgálja. Mindehhez
számítunk a hívek adományaira.
Többen javasolták, hogy adomá-
nyért - a köszöneten túl - adjunk
élményt. Formálódik az elképze-
lés, hogy a terveinkben szereplő
orgonához hasonló, szintén digi-
tális hangszert kapunk kölcsön a
húsvéti ünnepekre.
Az orgona konkrét típusa attól
függ, hogy áprilisig mekkora
összeg gyűlik össze és abból mi-
lyen orgonát sikerül megvásárol-
nia az egyházközségnek.
Adományokat szentmisék alkal-
mával (bizonylat ellenében) be-
fizetve, illetve a plébánia bank-
számlájára utalva „adomány
orgonára” közleménnyel köszö-
nettel vár az egyházközség. Az
orgona átadásakor minden ado-
mányozó nevét megjelentető
brossúra készül, a legnagyobb
összegeket adományozók neve
egy emléktáblára kerülne fel.

Bankszámlaszám:
Nagyboldogasszony Plébánia,
Pusztamérges, Szent István u.
1 3.

CIB Bank
10700062-66952413-51100005

Orgonára gyűjtenekGázolaj jövedéki adó visszaigénylés...
(folytatás a címoldalról)

Továbbá módosult a pénzforgalmi jelzőszám
kezelése, magyar pénzintézet esetén nem kell
rögzíteni az IBAN-t, külföldi esetén kitöltendő
az IBAN és pénzforgalmi jelzőszám vagy
IBAN nélküli esetén a külföldi pénzforgalmi
jelzőszám. A nyomtatványok kitöltési útmuta-
tója részletesen tartalmazza a megváltozott fő-
lap kitöltési szabályait.”
Idén is szükségünk lesz a 341 /2007 (XII.1 5)
Korm. rendelet 1 .sz. mellékletére, melyet a fa-
lugazdászoknál és kamarai tanácsadóknál is
beszerezhetnek, azonban e nyomtatványt hiva-
talos pecséttel csak a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal dolgozói tudnak ellátni.
A visszaigénylés ütemezése sem változott az
éves bevallást, tárgyévet követő év január 15-
től, gyakorított visszaigénylés esetében a fél-
éves bevallást tárgyév július 1 5-től, a harma-
dik negyedéves bevallást a tárgyév október 15-
től a negyedik negyedéves bevallást a tárgy-
évet követő január 15-től lehet benyújtani.
A jövedéki adótörvény felhatalmazása alap-
ján a gázolaj után a vásárlás időpontja sze-
rint visszatéríthető adómérték:
2009.01 .01 . utáni vásárlásból: 68,00 Ft/liter
2009.07.01 . utáni vásárlásból: 72,40 Ft/liter
2010.01 .01 . utáni vásárlásból: 77,88 Ft/liter
201 1 .01 .01 . utáni vásárlásból: 77,88 Ft/liter
201 1 .1 1 .01 . utáni vásárlásból: 90,487 Ft/liter
(változás a Ft/l elszámolásban a három tizedes
jegyig történő alkalmazás!)

A visszaigényelhető mennyiség
97 liter/hektár.

A bérmunkaszámla esetén a felhasználótól kell
kérni a gázolaj mennyiségének, értékének fel-
tüntetését, ilyen esetben a gázolaj felhasználá-
sának időpontja segíthet a megfelelő adómér-
ték kiválasztásában. A bevalláshoz a gázolaj
vásárlásáról kiállított számlákat időrendben
csatolni kell a falugazdászi igazolással együtt.
A nyomtatott, vagy kitöltött formanyomtat-
ványt adatlapot az alábbi címre kell postázni
Csongrád megye: NAV Dél-alföldi Regioná-
lis Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igaz-
gatósága, Szeged, Jókai u. 7-9., 6701 .Szeged,
Pf:1 56.
Bács- Kiskun megye: Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénz-
ügyőri Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei
Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, Kecskemét,
Kurucz krt. 1 4., postacím: 6001 Kecskemét,
Pf.: 516.
Békés megye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatóság Békés Megyei Vám- és Pénz-
ügyőri Igazgatósága
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., 5601 Békés-
csaba, Pf.: 1 22.

Mészáros �orbert
ÚMVP agrárkamarai tanácsadó
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Ki Mit Tud?
Az Őszikék Nyugdíjasok Klubja ja-

nuár 14-én 5 műsorszámmal vett
részt a Szegeden megrendezésre kerülő
Nyugdíjasok Országos Ki-Mit-Tud-ján.
Az elődöntőn több mint 70 műsorszám
mutatkozott be különböző kategóriákban.
Községünk kis csapata óriási tapsot és
elismerést hozott haza a településre is-
mét! Tavasszal a Hévízen megrendezésre
kerülő középdöntőbe 2 műsorszám jutott
tovább a szigorú zsűri bírálata szerint. Ők
Bába Veronika meséje és Makra Ferenc-
né orgonajátéka. Elismerést kapott még a
zsüritől Szanyi Lászlóné és Makra Fe-
rencné kiválóan előadott kabaréja, Fődi
Katalin szívből áradó szólóéneke és Ba-
lázsfi Józsefné példaértékűen előadott

verse is. A klub lelkesen készül a tavaszi
megmérettetésre is, hiszen jó esély van
arra, hogy onnét esetlegesen még az
országos versenyre is vihetik bemutatni
igen tehetséges tudásukat! De a cél nem
is a versengés, nyerés,- inkább a magunk
és mások örömére történő bemutatkozás,
a közönség méltó szórakoztatása, amely
nem kevés esetben nagyobb sikert arat,
mintha jól megfizetett hivatásosokat kér-
nénk színpadi szereplésre szép summáért.
Ezek a műsorok kerültek bemutatásra a
régió Nyugdíjas Találkozóin is ahol min-
den esetben példátlan sikert arattak.

Sólya Zoltánné
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Ruzsai vásárok időpontja

Közzétesszük
Nagy a jövés-menés minden hónap
negyedik vasárnapján a ruzsai úton.
Ki vásárfiáért, mások már portéká-
val megrakodva hazafelé tartanak.
Több olvasónk kérése volt, hogy ha
lehetséges, tegyük közzé a 2012. évi
vásárok időpontját, hogy betervez-
hessék azt az említésre és látogatás-
ra érdemes események közé.

Köszönet a fellépésért
A megerősítés mindig nagyon fontos, ha valaki valamit jól csinál. Az

Őszikék Nyugdíjas Klub nemrégiben részt vett a közismert és méltán
népszerű megmérettetésen, amit kimondottan a szépkorúak számára ren-
deztek - és két produkciójuk "fajsúlyosnak" bizonyult. Továbbjutottak, a
szervezők nevében pedig a rendezvény koordinátora az alábbi levelet jut-
tatta el Pusztamérges Község Önkormányzatához:
Dr. Papp Sándor Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy Önnek is megköszönjem, hogy az
Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD, 2012 évi szegedi
selejtezőjén (2012.január 14-én) megismerhettem a
Pusztamérgesen működő művészeti, alkotó és ha-
gyományőrző tevékenységeket.
A rendezvénysorozat célja, hogy az ország külön-
böző településeiről érkező, kultúrát és hagyomá-
nyokat ápoló időskorú emberek találkozzanak,
megismerkedjenek egymással, megismertessék
szervezeti kereteik között folytatott alkotó mun-
kát, némi kikapcsolódást követően, különböző kategó-
riákban versenyezhessenek.
A megnevezés nevében őrzi a 70-es években nagy érdeklődésre
számon tartott tehetségkutató versenyét, mely időben ezek a résztvevők fi-
atalok voltak, de nem jutottak lehetőséghez egyéb körülményeik miatt.
A tavaly lebonyolított középdöntőknek és döntőnek Hévíz város biztosított
helyszínt és támogatást, így az idén, a sikerre való tekintettel ismét Héví-
zen kerül megrendezésre. A rendezvény fővédnöke Papp Gábor polgár-
mester. A sorozaton az ország 1 10 települése 246 produkcióval képvisel-
tette magát. A döntőbe jutott produkciók pedig már profi előadókat
sejtetett, a szakmai zsűri szerint.
Ez évben a középdöntők március 20-tól indulnak, szerda és szombati fel-
lépésekkel. Az érdeklődésre való tekintettel 1 5 középdöntő lesz. A legjob-
bak 2012 júniusában képviselhetik településüket a döntőn.
A középdöntőbe jutott pusztamérgesi produkció:
Őszikék Nyugdíjas klub
Makra Ferencné szóló hangszer kategóriában

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a középdöntőn és majd a döntőn résztvevőket az erkölcsi tá-
mogatáson túl, amennyiben ez lehetséges anyagilag is segítse, - esetleg
személyes részvételével bátorítsa -, településének kulturális népszerűsíté-
sében.
Szeged, 2012. január 25.

Köszönettel:
Práger Istvánné Vadaszán Aurélia

ügyvezető, HO�TRAVEL Kft
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változások az ellátásban
A Kisteleki Járóbeteg Szakel-

látó Kft. mint fenntartó tájékoztatása alapján a mórahalmi
és a ruzsai ügyeleten a résztvevő dolgozók ügyeleti mun-
kájában 2012. január 1 -től változások történtek.
1. Orvosok
Az ügyeleti munkában való részvétel lehetőségét a körzeti-
leg illetékes háziorvosoknak felajánlottuk, közülük a kö-
vetkező orvosok jelezték szándékukat, hogy továbbra is
részt vesznek az ügyeletek munkájában:

A fennmaradó ügyeleti óraszámok betöltéséhez a már ko-
rábban a Homokháti Ügyeleteken helyettesítést vállalt
ügyeletes orvosok mellett az ügyeleti rendszerünkben már
dolgozó új belépőkre is szükség volt. Ők, tekintettel a sza-
badságolásokra, esetleges egyéb adódó elfoglaltságokra fo-
roghatnak az egész rendszerben. Így az ügyeleti rendszer-

ben jelenleg dolgozó orvosok listája a fentiek szerint
alakul. Kiemelve szerepelnek az új belépők.

A résztvevő orvosok szakmai kompetenciáját az ügyeleti
munkában való részvétel szempontjából ellenőriztük, gya-
korlati tapasztalatokkal mindannyian rendelkeznek. Az
ügyeleti munkával kapcsolatos tájékozottságukat, szakmai
tudásukat egyrészt folyamatos kapcsolattartással, tájékoz-
tatással, valamint időszakos továbbképzések szervezésével
biztosítjuk. Az ügyeleti munka helyes menetét folyamato-
san ellenőrzi az ügyeletvezető (Dr. Papfalvi Erika) az
ügyeleti munkában való részvétel által is.
2. Szakdolgozók
A szakdolgozók névsora gyakorlatilag nem változott, a ko-
rábban ügyeleti munkában részt vevő mentőszakápolók,
szakápolók továbbra is részt kívántak venni az ottani mun-
kában, ezt biztosítottuk. Az óraszám-növekedés, illetve
szintén az egyéb elfoglaltságokra, szabadságolásokra való
tekintettel egy új ember került a rendszerbe. A szakdolgo-
zók szakmai kompetenciájukat, szükséges végzettségeket,
tagságokat ellenőriztük, gyakorlati jártasságuk kétségen
kívüli. Az ügyeleti munka helyes menetét folyamatosan el-
lenőrizzük, az ügyeleti munkával, illetve a szakmai szem-
pontból lényeges, szükséges tájékoztatásokat folyamatos
kapcsolattartás keretében, illetve rendszeres továbbképzé-
sek részeként oldjuk meg.
3. Gépkocsivezetők
A gépkocsivezetők tekintetében változás átvételkor nem
történt, a korábbi dolgozók mindkét helyszínen jelezték
részvételi szándékukat, ezt biztosítottuk. A 2012. január 1 -

én nyugdíjas egyéni vállalkozókat érintő törvény-
beli változások miatt hárman jelezték a gépkocsi-
vezetők közül, hogy nem biztos, hogy folytatni
tudják az új feltételek mellett az ügyeleti munkát,
de végleges megoldás még nem született.
Az ügyeleti munka helyes menetét folyamatosan
ellenőrizzük, a gépkocsivezetőkre vonatkozó lé-
nyeges tájékoztatásokat folyamatos kapcsolattartás,
illetve továbbképzéseken biztosítjuk.
Az ügyeleten történő esetleges személyi változá-
sokról a közreműködői szerződésben foglaltaknak
megfelelően a lehetőségekhez képest a lehető leg-
hamarabb folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Dr. �agy Z. Zsolt
Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft.

Az átvétellel egy időben a Ruzsai Ügyelet elérhe-
tősége is megváltozott, a régi vonalas telefonszám

megszűnt! Elérhetőségük a ME�TŐK 104-es segélyhívó
száma. Ügyeleti idők a 8. oldalon.

név státusz ügyelet
Dr. Bakos János Pusztamérges Ruzsa
Dr. Bánfi Tamás Ruzsa Ruzsa
Dr. Csonka Erika Üllés Ruzsa
Dr. Hegedűs Zoltán Öttömös Ruzsa
Dr Hézsai Klára Ruzsa Ruzsa
Dr. Joó András Üllés Ruzsa
Dr. Vereczkei Csaba Forráskút Ruzsa
Dr. Sebestyén Balázs Zákányszék Mórahalom

név ügyelet státusz

Dr. Papfalvi Erika Mórahalom, Ruzsa
ügyeletvezető,
SZTE Sürgősségi o.

Dr. Börcsök Éva
Dr. Rokszin Richárd

Mórahalom, Ruzsa SZTE Sürgősségi o.

Dr. Kovách Kornél
Mórahalom, Ruzsa SZTE Sebészet

Dr. Váradi Rita
Mórahalom, Ruzsa SZTE Sebészet

Dr. Andrási László
Mórahalom, Ruzsa SZTE Sebészet

Dr. Palotás Ágnes

Mórahalom, Ruzsa SZTE Sebészet

Dr. Maléth József
Mórahalom, Ruzsa Mindszent, háziorvos

Dr. Deák Magdolna
Mórahalom, Ruzsa OMSZ

Dr. Pazdernyik Szilárd
Mórahalom, Ruzsa SZTE Reumatológia
Ruzsa SZTE Idegsebészet

Dr. Zsarkó Ildikó Mórahalom, Ruzsa
Kistelek, szakrendelő
SZTE Sürgősségi o.

Homokháti Központi Ügyelet
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Üdülési csekk idénis pályázható
25% önerő szükséges

Az Erzsébet-utalványt a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki,

forgalmazására pedig a Nemzeti Üdülési
Szolgálat Kft. jogosult. A Kormány dönté-
se szerint az Erzsébet-program lesz a szo-
ciális üdültetés új rendszere.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
szociális üdülési pályázatokat írt ki össze-
sen két milliárd forint értékben. A négy
pályázati kategóriában 500-500 millió fo-
rintot osztanak szét. Ezzel üdülési lehető-
séget kínálnak azoknak a hátrányos hely-
zetűeknek, akik önerőből nem tudnának
hasonló szolgáltatást igénybe venni.
A négy kategóriából a "Feltöltődés" a
nyugdíjasok, a "Vár a pihenés" a fogyaté-
kossággal élők, az "Élmény együtt" a
nagycsaládosok illetve a "Pihenő gondos-

kodás" pályázati program

a szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi munkavállalók által igé-
nyelhető támogatás, amit üdülési szolgál-
tatás formájában - állami tulajdonban lévő
üdülőkben - vehetnek igénybe a szociálisan
rászorulók.
A jelenlegi szerződött elfogadóhelyek szá-
ma jóval kisebb az előző formájú cafeteria
rendszerben résztvevők számánál. Egyen-
lőre nem állt be a sorba néhány nagyobb
üzletlánc, mint például a CBA, a Coop,
vagy a Reál. Lehet azonban az Erzsébet
utalvánnyal fizetni több ezer vidéki kisebb
üzletben- a fő cél ez volt -, ezen kívül tár-
gyalások zajlanak a MOL-lAz elfogadóhe-
lyek száma az év első hetében meghaladta
a 17 ezret, a februárra kitűzött elképzelés,
hogy 20 ezer feletti esetben kössenek szer-
ződést. al, hogy a benzinkutakon is bevált-
ható legyen az utalvány. Az elfogadóhe-
lyek száma az év első hetében meghaladta
a 17 ezret, a februárra kitűzött elképzelés,
hogy 20 ezer feletti esetben kössenek szer-
ződést. Ez mindenképpen jó hír - az a lé-
nyeg, hogy a nyaralási szezonra minél több
helyen fizetni lehessen az utalványokkal.
Az igényelhető csekk értéke kategórián-
ként eltérő, nyertes pályázat esetén annak
25%-át kell az igénylőnek befizetnie. A
pályázati kiírás megtekinthető a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján, a
kérelem benyújtásához szükséges adatlap
január 16-tól február 29-ig nyújtható be.

forrás: www.mnua. hu

Emlékezünk
Életének 54. évében elhunyt Csonka Lajos, aki néhány éve a márvány

táblákat adományozta a mi
templomunknak. Ő egykor
pusztamérgesi fiú volt, itt járt
általános iskolába, majd a kő-
kereskedés és a családi élete
külföldre szólította. Január 27-
én (pénteken) 1 5 órakor
Ausztriában egy kórházban
hunyt el, valószínű csontrák
végzett vele néhány hét alatt.

Már csak egy hétig
A Kormányzati létszámcsökkentésről szóló határozat országos szinten
2343 személyt érint. A Kormányhivatalokhoz tartozó falugazdász háló-
zat is kevesebb szakemberrel fog működni. Csongrád megyében 3 fővel
csökken a falugazdászok száma, Pusztamérgest is érinti a csökkentés.
Február 18. után - reményeink szerint átmenetileg - helyben nem lesz
ügyfélfogadás. "A termelők, gazdálkodók hétfői és pénteki napokon Ru-
zsán intézhetik a tevékenységükhöz kapcsolódó adminisztratív feladato-
kat. Halász Zsolt falugazdász - Balástyáról fog átjárni - az üllési, ruzsai,
pusztamérgesi és öttömösi gazdák ügyeit intézi majd. Az optimális fel-
adatellátási rendszer kidolgozás alatt, áll. " - nyilatkozta Fődi Imre.
Igyekszem rendezett munkát hagyni magam után, de sok feladat folya-
matban van. Zajlik az őstermelői igazolványok érvényesítése, amit már-
cius 20-ig kell teljesíteni. A terület-alapú támogatásokkal kapcsolatos
ügyintézés március végétől május 15-ig történik a szabályok szerint.
Fődi Imre falugazdász 13 évi lelkiismeretes szolgálat után fejezi be ez
irányú tevékenységét. - tudtuk meg az utolsó előtti pusztamérgesi fogadó
napon. Sokan már "téesz időktől" ismerik, fő mezőgazdászként is alapos
munkát végzett. Cikkeivel, aktuális információival hírlevelünk olvasóit is
rendszeresen segítette. Köszönjük munkáját, további jó egészséget, hasz-
nos időtöltést kívánunk neki! (szerk. )
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Rendezvénynaptár 2012.
Évek óta hagyomány, hogy elkészül a község legfőbb (elő-
re tudható) rendezvényeit és eseményeit összesítő naptár.
Minden eseményt igyekszem feltüntetni benne, amelynek
időpontja már ismeretes és fontos információt hordoz a la-
kosság, az intézmények és civil szervezetek számára.

A rendezvénynaptárt közzéteszi a községi Hírlevél és bár-
mikor hozzáférhető nyomtatott és elektromos formában az
e- Magyarország Pont és a Művelődési ház épületében.
A megjelenített eseményeket, rendezvényeket kiegészítik
még az évközben kínálkozó és alkalmi lehetőségek, ame-
lyekről külön értesítéssel, vagy meghívóval jelentkezünk
az érintett célközönség felé. ( bál, előadások, stb)

Sólya Zoltánné - Műv. Ház és Tourinform Iroda

Állandó Programok:
Egészségügyi és prevenciós
előadások, termékbemutatók
és kereskedések heti több al-
kalommal esetszerűen a Mű-
velődési Házban vagy az e-
Magyarország Ponton
Minden hónap első napjaiban
beteglátogatást lehet kérni a
Plébánián
A helyi Polgárőr Egyesület
irodája a Művelődési Házban
várja ügyfeleit
HÉTFŐ
14 óra - Őszikék Nyugdíjasok
Klub foglalkozás
16 óra - Happy Jumpers Ug-
rókötél Csopport edzése
(minden hónap 1. vasárnapja
után) 1 5 órától - Nagycsalá-
dosok Egyesületének összejö-
vetele
KEDD
8-16 óráig - Falugazdász ügy-
félfogadás a Polg. Hivatalban
CSÜTÖRTÖK
1 5.30 - szentmise a római ka-
tolikus templomban
16 óra - Happy Jumpers Ug-
rókötél Csoport edzése
(minden hónap utolsó) 1 5 óra
- Mozgáskorlátozottak helyi
csoportjának összejövetele
VASÁR�AP
8.30 - szentmise a római kato-
likus templomban
(minden hónap első) 8 óra -
Pusztamérges Községi Szent
Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület gyűlése a Tűzoltó
Szertárban

Időpont Megnevezés Helyszín Információ
február 4. Szalagavató Művelődési Ház Gimnázium
február Játszóház Községi Könyvtár Községi Könyvtár
február 16. Farsang Művelődési Ház Gimnázium
február 17. Farsang Művelődési Ház Általános Iskola
február 24. A diktatúra emléknapja Művelődési Ház Gimnázium
február 25. Tűzoltó Közgyűlés Művelődési Ház ÖTE Pusztamérges
március 3. Óvodabál Művelődési Ház Óvoda
március 8. Nőnapköszöntő est Művelődési Ház Művelődési Ház
március 14. Megemlékezés Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimn.
március VERSeny a Költészet Községi Könyvtár Községi Könyvtár

Világnapja alkalmából
március Nyugdíjas Találk. Művelődési Ház Művelődési Ház
április Kézműves foglalkozás Községi Könyvtár Községi Könyvtár
április 1 1 . Költészet napja Gimnázium Gimnázium
április 1 7. Holokauszt emléknap Gimnázium Gimnázium
május 1 . Majális Focipálya Labdarúgó Egyesület
május Rendhagyó irodalomóra Községi Könyvtár Községi Könyvtár
május Mária nap, szentmise Rk. Templom Egyházközösség
május Hulladék gyűjtés Belterület Általános Iskola
május 26. Ballagás Óvoda Óvoda
június Kézműves foglalkozás Gyermekjóléti szolg. Községi Könyvtár
június Kihívás napja Általános Iskola Általános Iskola
június 16. Ballagás Általános Iskola Általános Iskola
júl. - aug. Játszóház Községi Könyvtár Veres Csabáné
augusztus Templom Búcsú Rk.temlom Egyházközösség
augusztus 7. Film 7 (délutánonként) Községi Könyvtár Községi Könyvtár
aug. 20. Megemlékezés Rk. templom, Kopjafa Művelődési Ház
szeptember Gólya avató Művelődési Ház Gimnázium
szept. 1 4-1 5.Szüreti fesztivál és Községünk belterülete Művelődési Ház

Kakaspörkölt-főző V.
szeptember Mese könyv-tár Községi Könyvtár Községi Könyvtár
október Négyeshatár Találkozó Emlékfa Művelődési Ház
október 5. Megemlékezés az Művelődési Ház Ált. Isk., Gimn.

Aradi Vértanúkról
október 22. Megemlékezés Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimn.
október Idősek Világnapja Művelődési Ház Művelődési Ház
október Kézműves foglalkozás Községi Könyvtár Veres Csabáné
november Előadás Községi Könyvtár Veres Csabáné
november Jótékonysági bál Művelődési Ház Általános Iskola
december 6. Községi Télapó Községünk belterülete Művelődési Ház
december Zenés gyermekműsor Községi Könyvtár Községi Könyvtár
dec. 23. Adventi gyertyagyújtás Műv. Ház, Egyházköz. Művelődési Ház
december Karácsonyi Foci Kupa Művelődési Ház Labdarugó Egyesület
dec. 1 9-20. Karácsonyi Ünnepségek Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimn.
december Falukarácsony Művelődési Ház Művelődési Ház



** Pusztamérgesi Hírlevél ** Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány hirlevel.szerk@gmail.comKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel.: 06‐62/286‐851 fax: 06‐62/286‐711SZERKESZTI: e‐Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: 06‐62/800‐300 Csala IstvánNYOMJA: Alfa‐Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel.: 06‐62/426‐970 Fehér TiborKiadói és Szolgáltató Kft. alfa‐center.nyomda@invitel.hu 06‐30/855‐28‐36Ennek a példánynak a megjelenésére 25 Ft‐ot fordítottunk. A fák védelme érdekében kiadványunkhoz újrahasznosított papírt haszná‐ lunk. meg
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8. Pusztamérgesi Hírlevél 52. szám

Vegyesérzelem
Jó, rossz,vidám, bánatos
Örömbehangulatos
Kedvtelenszomorú
Feketénhomorú

Feketeafehér
Gondolatbanleér

Boldogság és vidámság
Undokság és komorság

Szeretet, szomorság
Síráselfolytbúság

Vidámember
Reggelfelkel
Mosolyog
Vigyorog

Harag ,szánalom
Megsértettrágalom
Meguntunalom
Örömbenvigalom

Utálat,imádat
Elfolytookívánat

Boldogság,komorság
Vidámságbankomolyság

Rosszkedv,jókedv
Szárazfanedv

Igedtségminemkétség
Égenúszóreménység

Szugyogh Szabolcs

vicc
Egy házaspár 8 üvöltő gye-
rekkel reptéri vámvizsgálat-
ra várakozik. A vámtiszt
megkérdezi a családfőt:
- Van-e önöknél lőfegyver,
szúró-vágó eszköz vagy ká-
bítószer?
Erre az apa kifakad:
- Higgye el, ha lenne, már
régen használtam volna!

Változás
a Ruzsai Orvosi Ügyelet működési rendjében

2012. január 1 -től a ruzsai Orvosi Ügyelet működtetését
a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft vette át.
Működési ideje:

-hétköznap 16:00-tól másnap 8:00-ig
-hétvégén és ünnepnapokon: 24 órában

Telephelye változatlan: Ruzsa Rózsa u. 2
Elérhetősége: 104

illetve: 06-30 / 349-17-47
Az ügyelet régi vonalas telefonszáma megszűnt!

Örömmel teszünk eleget az
olyan kérésnek, hogy kö-
zöljünk helyi szerző tollából
származó költeményt. Most
ime az egyik:

27% ÁFA
kismértékű emelésre is

kényszerültünk
A januári ÁFA emelés
az e-Magyarország Pon-
tot sem kerülhette el. Ez-
zel egy időben a 2006.
évi nyitás óta változatlan
áraink felülvizsgálatát is
végrehajtottuk Ezt a lé-
pést elsősorban a célsze-
rűség vezérelte, de szere-
pet játszott az árak
piackövető módosítása is.
Az alapvető szolgáltatá-
saink (nyomtatás, fény-
másolás, PC használat)
jelentősen nem emelked-
tek, inkább a ritkábban
igénybe vett, technika
és/vagy időigényes szol-
gáltatások árait emeltük.
Néhány esetben az ÁFA
változás utáni ár meg-
egyezik a "régi" árral -
közkeletű szófordulattal
élve - a plusz 2% ÁFA
tartalmat. lenyeltük.

e-Magyarország Pont




