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"Elmondom sorjában..."

a 90 esztendős Farkas Anti bácsi mindenre pontosan emlékszik
Pusztamérges önkor-
mányzatának képvisele-
tében Dr. Papp Sándor
polgármester Turcsányi
János alpolgármesterrel
és Gárgyán István he-
lyettesítő jegyzővel érke-
zett Farkas Anti bácsi
90. születésnapjának kö-
szöntésére.

M int a méhkas, úgy
nyüzsgött a ház

szombaton. Pincéből bor,
konyhából sütemény ér-
kezik, zizeg a celofán a
virágkosáron. Pillanatok
alatt dugig lesz a fogas
kabáttal, de még a kis
asztalra is jut. Pedig a
családtagok a félreeső
szobába kabátoltak - a
tervek szerint ők soká
maradnak, ritkán vannak

így együtt.
5 unoka és 3 dédunoka
A dédunokák verssel kö-
szöntik, Anti bácsi derűs
nyugalommal fogadja a
gratulációkat Tartja ma-
gát, de látni a szemében
megcsillanó örömköny-
nyeket.

R emek a hangulat,
ugratják egymást a

családtagok, ismerősök.
Koccannak a pezsgőspo-
harak, de - a kinti hideg-
re való hivatkozással -
jóféle pálinka is előkerül.
Elég cudar az idő, de
majd' mindenki el tudott
jönni a köszöntésre.
- 1 942-ben akkora volt a
hó, hogy még Szent Jó-
zsefkor is volt belőle. . .
mégse állt mög az élet!
A fák koronájáig ért a
hó; mögesött hogy szán-
kóval köllött kihordani
az udvarból, mert már
nem volt hova lapátolni!
Most is elsöpröm én, de
csak arra, amerre járok.
A többi majd elolvad.. .

(folytatás a 7. oldalon)

Elkészült a Gondozási Központ
megújuló energia is rásegít a melegvíz előállításra

Az épület külső munkái már egy ideje
készen voltak, de legalább annyi volt a
tennivaló belül is. A néhol omladozó
mennyezetet lebontották és helyette
könnyűszerkezetest építettek, a tetőt
aláfóliázták és lecserélték a cserepet -
a régi épületből csak a falak és ablakok
maradtak meg.
A belső terek is teljesen megváltoztak,
új melegítő konyha és mellékhelyisé-
gek kerültek kialakításra. A központi
fűtést és a melegvíz előállítást kombi-
nált gázkazán biztosítja, amelyre egy
automata szabályzórendszeren keresz-
tül napkollektor csatlakozik, amellyel
jelentősen csökkenteni lehet az energia
felhasználás költségeit.

A külső is sokat változott, de az ott
dolgozók az új berendezéseknek örül-
nek a legjobban. Egy fedél alatt mű-
ködhet a Családsegítő és a Gyermekjó-
léti Szolgálat - március 1 -el pedig
elindult az idősek nappali ellátása.

(folytatás a 3. oldalon)

Március 15
Melegebbensütmaanap
elmúltmárahosszútél.

Mindenházonzászlótlenget
avígmárciusiszél.

Magyarország szabadságát
ünnepeljükenapon,

Háromszínűmagyarzászló
Azértleng aházakon.

Donászy Magda

A szomszédbanmár tilos!
A hirtelen nappali felmelegedés, és
a csapadékmentes, száraz időjárás
miatt térségünkben fokozott tűzve-
szély alakult ki, ezért Bács- Kiskun
megyében már elrendelték a tűz-
gyújtási tilalmat. Csongrád megyé-
ben még nincs érvényben a tilalom,
de a tűzesetek elkerülése érdekében
a parlag- és gazégetés során foko-
zott körültekintéssel járjanak el és
mindenkor kövessék nyomon a ha-
tályos rendelkezéseket!
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a mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak tá-
mogatására új pályázati lehetőséget
hirdetett meg a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium.
A pályázati felhívás értelmében leg-
alább 2 fő teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott új munkavállaló alkal-
mazását kell vállalni. A vissza nem
térítendő támogatás munkahelyenként
alapesetben 1 ,4 millió Ft, a kiegészítő
támogatásokkal együtt maximum 2,5
millió Ft lehet.
Az igényelt támogatást új műszaki be-
rendezések, gépek, egyéb berendezé-
sek, felszerelések, valamint immateri-
ális javak beszerzése költségeinek,
valamint új épület, épületrész felépíté-
sével kapcsolatos építési, és használa-
tukhoz szükséges hálózatfejlesztési
hozzájárulások költségeinek elszámo-
lására lehet fordítani.

A támogatás intenzitása a beruházás
összköltségéhez viszonyítva kisvállal-
kozások esetében maximum 70 %, kö-
zépvállalkozások esetében maximum
60 % lehet, és minimum 25% saját
forrással kell rendelkezni.
Azon vállalkozások ese-
tében melyek 2009. janu-
ár 1 -jét megelőzően már
megkezdték működésü-
ket, tevékenységük azóta
folyamatos és a legutóbbi
3 évből legalább 2 évben
pozitív adózás előtti eredménnyel ren-
delkeznek, ha támogatási igényük
nem haladja meg a 15 millió Ft-ot, fe-
dezetet nem szükséges biztosítani, ele-
gendő, ha azonnali beszedési megbí-
zásra felhatalmazó nyilatkozatot
tesznek.
A támogatás odaítélése esetén a pá-
lyázónak 2 éves foglalkoztatási kö-

telezettséget, valamint a beruházás-
sal létrehozott kapacitásokra 3 éves
fenntartási és működtetési kötele-
zettséget kell teljesíteni. A pályázat-
ban megjelölt beruházást legkésőbb

201 1 . november 30-ig
meg kell valósítani.
A pályázatot 2012. feb-
ruár 8-tól 2012. március
30-ig lehet postai úton
benyújtani a beruházás
helye szerint illetékes
megyei kormányhivatal

munkaügyi központjához.
Bővebb információt kaphatnak az
alábbi elérhetőségen: Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, 6721 Szeged, Bocskai u.
1 0-12.
Részletes tájékoztatást Tóth Tamás
ügyintézőtől kaphatnak, aki a 62/561 -
545 telefonszámon érhető el.

Támogatás munkahely teremtésre
pályázat kis- és középvállalkozások számára

In memoriamBata Ferenc
Öttömös Község lakossága,
a képviselő-testület, a pol-
gármesteri hivatal és az ön-
kormányzat intézményeinek
dolgozói mély megrendülés-
sel fogadták a szomorú hírt:
Bata Ferenc polgármester
2012. február 4-én, 62 éves
korában Szegeden elhunyt.
Személyében a település olyan em-
bert veszített el, aki dolgos élete so-
rán Öttömös községért nagyon sokat
tett. Öttömös Község Önkormányzata
Bata Ferenc polgármestert saját ha-
lottjává nyilvánította.
Bata Ferenc 1950. február 14-én Öt-
tömösön született, földműveléssel
foglalkozó család gyermekeként. Az
általános iskolát Öttömösön végezte.
Ezután villanyszerelőnek tanult, majd
munka mellett leérettségizett és főis-
kolai végzettséget szerzett.

1 981 -től 1 987-ig Pusztamérges - Öt-
tömös községek pártvezetőség titkári
teendőit látta el, majd a Pusztamér-

ges Községi Közös Tanács
Elnöke lett.
1 989-ben kiemelkedő sze-
repe volt abban, hogy Öt-
tömös község önállóvá
vált. 1 990. január 1 -től az
Öttömös Községi Tanács
Elnöke volt, majd az ön-
kormányzati választásokon

a község polgármesterévé választot-
ták. Erre a megtisztelő, ámde igen
nehéz feladatra még öt alkalommal
kapott megbízást. Legutóbb a 2010-
es önkormányzati választásokon vá-
lasztották újra. Irányításával az el-
múlt 21 év alatt Öttömös község je-
lentős fejlődésen ment keresztül.
Aktívan tevékenykedett a helyi társa-
dalmi szervezetekben is. Kezdemé-
nyezésére 1971 -ben Sportegyesület
jött létre Öttömösön, amelynek elnö-
ki teendőit látta el. 1 992 óta az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület elnöke volt,
irányításával egy jól felszerelt és a

tűzoltásban hatékony szervezet áll
rendelkezésre.
2010. március 1 -én - 45 év szolgálati
viszony után – a polgármesteri tiszt-
sége megtartása mellett kérte nyugdí-
jazását. Polgármesteri teendőit társa-
dalmi megbízatású polgármesterként
folytatta. Ebben az évben a települé-
sért végzett kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréséül Öttömös Község
Képviselő-testülete az "Öttömös
Község Díszpolgára" kitüntető címet
adományozta neki.
2007-ben gyógyíthatatlan betegség
támadta meg a szervezetét. Ez idő
alatt sem adta fel, végig a településért
dolgozott. Hősiesen küzdött a halálos
kór ellen, mely végül legyőzte…
Bata Ferenc polgármester urat (vagy,
ahogy mindenki ismerte „Bata Fe-
rit”) 2012. február 14-én kísértük
utolsó útjára az öttömösi temetőben.
Távozása pótolhatatlan veszteség
családjának és településünknek. Em-
lékét szívünkben örökké megőrizzük.
Nyugodjon békében!

Gárgyán István jegyző
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Határidő!
Közeledik a hosszú hétvége, sokan készülnek egy kis tavaszi pihenés-
re vagy éppen egy kiadós kerti munkára - ha az időjárás is engedi.

H ogy gondtalan és felhőtlen legyen az öröm, figyeljenek oda a
határidőkre: március 19. a kommunális-, az iparűzési-, és a

gépjárműadó megfizetésének határideje!
A Takarékszövetkezetben sárga csekk nélkül, közvetle-
nül is teljesíthető a befizetési kötelezettség. Ez ráadásul
gazdaságos, nincs levonás. Fizetni persze átutalással is
lehet - a számlacsomag tarifái szerint. Lényeg a határidő.

Elment a legidősebb
Életének 105. esztendejé-
ben elhunyt Császár Mi-
hály bácsi. A hajdani ko-
vácsmester szinte egyidős
volt lakóhelyével, Puszta-
mérgessel.

Császár Mihály 1907. szeptember 24-én
Kiskunmajsán született. �agy családba
érkezett, testvérei között ő volt a második
legfiatalabb. Talán heten voltak testvé-
rek... az idők szürke ködébe burkolózik az
adat. Tizenévesen már cselédnek állt,
majd biciklivel ment a fővárosba, hogy
megkeresse a kenyérre valót. Szakma is
kellett, Szegeden jól kitanulta a kovács-
mesterséget. Kitartó, dolgos ember híré-
ben állt. Akkoriban hat kovács dolgozott a
faluban; Mihály bácsi volt a legjobb.
Ameddig bírt dolgozott, de idősen sem
esett ágynak, sokszor sétált az utcán. �em
egyszer bot nélkül! Sőt, ki is kérte magá-
nak, ha a "mankója" iránt érdeklődtek:
"Az csak aggat, mindenbe elakad!" - ma-
gyarázta ilyenkor. Volt egy Babetta kis-
motorja; nagyon szerette. Misi bácsi közel
100 éves volt már, amikor letette, de még
utána is sokáig emlegette.
A televíziót sose szerette, rádiót hallgatott
inkább. Gyümölcsöt, szőlőt is termesztett,
szerette a jó bort, mértékkel fogyasztotta.
Jó bor és a szép lányok, asszonyok - tán
ebben rejlett a hosszú élet titka... de 100.
születésnapján így sommázta a dolgot:

"Mindigdolgoztam.
Ezlekötötteazidőmet."

N em régen, 2011. június 28-án költö-
zött be a ruzsai �apsugár Idősek

otthonába. Addig otthonában élt, fia csa-
ládja viselte gondját. Odabent az őt meg-
látogató régi ismerősökkel - bár sokszor
segítség kellett az emlékezéshez, ami nem
is csoda ilyen korban - jókat tudott beszél-
getni. �agyon szerették a nővérek és ő is
szeretett ott lenni - úgy hírlik, Mihály bá-
csi még ott is udvarolt az őt gondozó nővé-
reknek!
Három gyermek (2 fiú, 1 lány) 6 unoka és
6 dédunoka gyűlt össze a családi esemé-
nyek alkalmával. Alig néhány hét válasz-
totta el attól, hogy megszülessen az első
ükunokája. �em sokon múlott, hogy Mi-
hály bácsi ezt is megélje. Február 22-én,
életének 105. évében hunyt el. Utolsó útjá-
ra március 2-án kísérték a rokonok, isme-
rősök - szinte a fél falu. Végső nyugalomra
a pusztamérgesi temetőben helyezték; ab-
ban a községben, amellyel szinte egyidős
volt.

Elkészült a Gondozási
Központ
(folytatás a címoldalról)

Ez az új ellátási forma a saját ott-
honukban élő, egészségügyi álla-
potuk vagy idős koruk miatt szo-
ciálisan vagy mentálisan
támogatásra szoruló, idős embe-
reknek hivatott közösséget bizto-
sítani.
A lehetőségek és az igények fel-
mérése folyamatos, már sokan
érdeklődtek és jelentkeztek, hogy

szeretnének részt venni az új kö-
zösségi tér nyújtotta programok-
ban, rendezvényekben.
A mozgáskorlátozott parkolóval
is rendelkező, akadálymentesített
épületben már je-
lenleg is lehetőség
van klub foglalko-
zásokat tartani, a
tartalmas és hasznos
időtöltéshez tévé,
házimozi, társasjá-
ték és könyvek, a
nap közbeni pihe-
nést biztosító helyi-
ségben láz-, vérnyo-
más-, vércukor mérés, bioptron
lámpa, kvarclámpa, kötszerek
állnak rendelkezésre. Később
kézműves foglalkozásokat, kirán-
dulásokat is szeretnének tartani -

ami csak érdekelheti a résztvevő-
ket - hogy ezzel is elősegítsék fi-
zikai és mentális kondíciójuk
megőrzését.
Az egész napos tartózkodást a 15
fő befogadó képességű ebédlő
segíti, ami tiszta, kulturált körül-
mények közötti étkezést tesz le-
hetővé. Az idősek nappali ellátá-
sa mindenki számára nyitott, oda
bármely, közösséget, társaságot
kedvelő időskorú nyugdíjas korú
jelentkezhet. Forduljanak biza-

lommal a Gondozási
Központ munkatár-
saihoz!
A munka optimális
koordinálása és a
külterületen élők
helyzetének, igénye-
inek felmérése érde-
kében a tanyagond-
nokok hamarosan
kérdőívekkel is je-

lentkeznek. A kitöltés önkéntes.
Sszemélyes vagy adatok nem,
csak a lakhatási-, szociális-, tár-
sadalmi viszonyokra és szükség-
letekre vonatkozó kérdések sze-

repelnek a nyomtatványokon. A
részletekről "Kérdőívec" c. cik-
künkben olvashatnak.

Csala István
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Képviselőifogadóóra
Nógrádi Zoltán
országgyűlési
képviselő tartott
fogadóórát feb-
ruár 21 -én a
Községi

Könyvtárban. Nem voltak
sokan, de a képviselő szerint
ez természetes dolog.
- Teljesen természetes, hogy
ennyien jöttek el. Képviselői
fogadóóra volt, ami nem
olyan, mint a lakossági fó-
rum. Személyes problémák-
kal keresnek meg ilyenkor. A
fórumokon mindig többen
vannak, ott nagyobb téma-
körben és bővebb informáci-
ók hangzanak el. - mondta
Nógrádi Zoltán.
Nem ért véget a nap a pusz-
tamérgesi programmal. Sze-
gedi tévéfelvétel követte a
fogadóórát, majd a mórahal-
mi irodában is akadt még
tennivaló.

Csala István

Pusztamérgesen és Öttömösön évtizedekig
volt védőnő. Balogh Dezsőné neve nem
mindenkinek "mond valamit" - de úgy,
hogy Ilus néni, mindenki ismeri.

Kedden délelőtt köszöntötte Dr. Papp
Sándor polgármester és Gárgyán István
helyettesítő jegyző, 90. születsésnapja al-
kalmából. Az ünnepelt süteménnyel ké-
szült a fogadásra, sós is, édes is kerül az
asztalra. Sürög-forog, kávét főz. Most is
sokat mozog, ha úgy hozza kedve, bicikli-
vel közlekedik. A magyarázat logikus.
- Egészséges dolog. És az egészség fon-
tos! - mondja.
Szülei a Felszabadulás utcában laktak va-
lamikor. Zárdában nőtt fel, az elemi isko-
lát ott végezte, utána Szegeden a Védőnő-
képzőben tanult. Dunántúlra ment férjhez,
ott kezdett védőnőként dolgozni. Férje re-
formátus volt, de Ilus néni templomi eske-
tést akart; sikerült elintézni. Két fiukat is
katolikus hitre nevelték. Volt, hogy hét fa-
lut kerékpározott körbe családlátogatásra.
1 960-ban költöztek vissza Pusztamérges-
re, ahol nyugdíjazásáig védőnőként, csa-
ládgondozóként dolgozott. Akkoriban
sokkal többen voltak a faluban; a gyere-
kek is. Kisebbik fia 33, a nagyobbik 22
fős osztályba járt. Nem betegeskedett so-
kat, de egy hónapig - nem tudni, miért -
gyakorlatilag megsüketült, aztán vissza-
nyerte a hallását.

De a hitét sosem vesztette el,, mindig járt
- és most is jár - templomba. Vallási kér-
désekben nem vitázik senkivel.
A polgármester családját jól ismeri, láto-

gatta őket is, Ilus néni ismeri az egész fa-
lut. A polgármester szinte fele annyi idős.
Gyors matek, majd az ünnepelt nevetve
legyint:
- Hú, akkor neked még de sok van hátra!
Ilus néni családjában többen voltak, akik
75-80 évig éltek. Túltett rajtuk. Fia csa-
ládja és a szomszédok, ismerősök a hét-
végén voltak köszönteni, örömmel mutat-
ja, melyik virágot kitől kapta. Nagyon
szeret kertészkedni. A ház előtt mindig
rengeteg a virág, annak idején a fenyőket
is ő ültette, amikor még tíz centisek vol-
tak. Egyiket külföldi nyaralásról hozta ha-
za egy szatyorban.
Pár dolog már elfelejtődik, de a régi em-
lékekk elevenen élnek. Vidáman mesél,
ami éppen eszébe jut.
- Egyszer nem készültem el, mire a vasár-
napi mise kezdődött. Apám nem tűrte a
késést, otthon maradtunk. De másnap a
zárdában két óra hosszat kellett állnom a
padok mögött - büntetésből! Ajh, nagy
élet volt akkor a faluban! Színdarabokban
is játszottam ám! Munka is mindig volt -
és van sok.

Jól érzi magát, fia a szomszéd faluban la-
kik, sűrűn látogatja, sokszor náluk ebédel.
Két unokája közül, a nagyobb már egye-
temen tanít, a kisebbik negyedéves hall-
gató. Soha nem unatkozik. Még a pincé-
ben telelnek a virághagymák, de ahogy
kitavaszodik.. .
- Van egy kis baráti kör, akikkel összejá-
runk. A tél a hosszú, de különben nincs
probléma.
Hát maradjon is így.. . és minél többen
mondhassák ezt a 90-es gyertya fölött:
nincs probléma!

Csala István

Biciklizni 90 évesen is lehet

"AJóisten mindig helyre teszi
adolgokat."

Szavazás
A tanyagondnokokon kívül a
község internetes oldalán is
szavazásra biztatjuk olvasó-
inkat. Időről-időre kérdezünk
egyet; mindig olyat, ami
közérdekű lehet. Nem azért,
mintha abból messzemenő
következtetéseket vonhatna
le bárki is, de mások véle-
ménye - ha nem is mérvadó -
de érdekes lehet. Ez alka-
lommal a tél nehézségeiről
kérdeztünk, természetesen az
eredményekről is beszámo-
lunk majd.

Igyekszünk
Az utóbbi időben több
visszajelzést is kaptunk a
Hírlevél küllemére, tartal-
mára vonatkozóan. Nem
hagyjuk szó nélkül. Nem

azért, mert többnyire di-
cséret, hanem mert az Ol-
vasó véleménye fontos.
Igyekeztünk - és ez a jö-
vőben is így lesz - olyan
kiadványt létrehozni, amit
jól esik kézbe venni.
A megjelenések is stabili-

zálódni látszanak, a javas-
latok és a cikkek pedig
egyre szaporodnak. Kö-
szönjük az ötleteket! Amit
lehet, megvalósítunk, amit
tudunk, megírunk - ezért a
Hírlevél, ezért jött létre.
Forgassák haszonnal!
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Kérdőívek
A Nemzeti Vidékstra-
tégia céljaival össz-
hangban hamarosan
felmérés készül a ta-
nyás ingatlanokról.
Országosan több ha-
sonló is készült koráb-
ban, de a KSH adatbá-
zisából kimondottan a
Homokháti Kistérség-
re vonatkozó adatok
kinyerése igen költsé-

ges és hosszú folya-
mat eredménye lenne
- ezért az új felmérés.
A jelenlegi kérdőívek
feldolgozása kistérsé-
gen belül történik, az
adatok "visszajönnek"
a településre és alapját
képezhetik további
elemzéseknek, ame-
lyek beépítésre kerül-
hetnek a helyi döntés-
hozatalba. A kiértékelt
adatok a szakemberek
- tanyás térségekre vo-

natkozó - közép és
hosszútávú stratégiai
tervezését segítik.
A kérdőíveket a Gon-
dozási Központ mun-
katársai viszik ki; ki-
töltése nem kötelező.
több kérdéscsoportot
ölel fel a kérdőív, a
külterületi úthálózat

minősége, a tanya vil-
lamosítás, az ivóvíz
minőség és az infra-
struktúra felmérése
kiemelt fontosságú. A
felmérés pályázati
forrásból valósul meg,
április végéig gyűjtik
majd az adatokat.

Csala István

Legyen naprakész és jól értesült! Legyen az elsők között!

www.pusztamerges.hu
a friss hírek forrása

Hogy is van ez?
Nem tudjuk. Ezért megkérdezzük.
Válaszok mindig vannak. Új so-
rozatunkban olyan pusztamérgesi-
eket kérdezünk, akik valahol, va-
lamikor letettek már valamit ama
bizonyos képzeletbeli asztalra.
Lehet az maradandó, kézzel fog-
ható dolog, de lehet siker, kima-
gasló eredmény is. Nem a világ
megváltása a lényeg, a teljesít-
mény mögött mindig a szándék,
az alkotó ember áll. Erre vagyunk
kíváncsiak; hogy honnan jött az
ötlet, mi volt a motiváció, mi
adott kitartást, milyen problémák

és megoldások
adódtak és mi-
lyen érzés volt
"elkönyvelni"
az eredményt.

Minden és mindenki érdekes lehet
- Önre is sor kerülhet!

A folyamatot majd a megkér-
dezettek koordinálják: utol-

só kérdésünk mindig az lesz,
hogy ki legyen a következő meg-
kérdezett? Javaslatot is szívesen
fogadunk, hogy kitől mit kérdez-
zünk; segítségként jól jöhet, ha el-
akadna valahol a kérdés-lánc.
Hírlevelünk terjedelmi korlátai
miatt nem biztos, hogy nyomta-
tásban a teljes interjúk megjelen-
nek - azokat a község weboldalán
olvashatják majd - de a lehetősé-
geinkhez mérten azért közölni fo-
gunk mindegyikből.
A kezdésre már van pár ötlet - baj
lenne, ha nem lenne - és mire a
Kedves Olvasó e sorokat olvassa,
talán ki is alakul a következő
számba való agyag. A részleteket
fedje jótékony homály, minden-
nek eljön az ideje.

(a szerk. )

Újra igényelhető szocpol, mivel 2012.
január 1 -től életbe lépett az erről szóló
kormányrendelet. A támogatás új lakás
vásárlásához vagy építéséhez vehető
igénybe. 2010. január 1 -je utáni kelte-
zésű építési, illetve használatbavételi
engedéllyel rendelkező lakóház beke-
rülési költségére vagy vételárára igé-
nyelhető a vissza nem térítendő támo-
gatás, ha a négyzetméterár nem haladja
meg a nettó 300 ezer forintot, vagy ala-
csony energiafogyasztású lakás esetén
a 350 ezer forintot.

A szocpol 2012. feltételeinek
egyik fontos eleme, hogy csak

olyan természetes személyek jogosul-
tak rá, akik nem rendelkeznek lakástu-
lajdonnal, és meg kell felelni a méltá-
nyolható lakásigénylés feltételeinek.
Az igénylők olyan fiatal házaspárok le-
hetnek, akik közül egyikük sem töltötte
még be a 40. életévét, nem lehet köz-
tartozásuk és a házastársak közül leg-

alább az egyik félnek rendelkeznie kell
legalább 180 nap biztosítási idővel. Az
egyszeri vissza nem térítendő támoga-
tás mértéke a gyermekek számától és a
lakásmérettől függően 800 ezer és 2,5
millió forint között mozog.

V állalt gyermekkel is igényelhető
a támogatás, az első gyermek

vállalására 4, a másodikra pedig 8 évet
biztosítanak a szocpolt igénylő házas-
párnak. Megemelt támogatási összeg
jár annak, aki energiatakarékos vagy
fokozottan energiatakarékos lakások
építéséhez kéri a szocpolt 2012-ben.
Ezekben az esetekben a támogatás
összegét 1 ,1 - 1 ,3-as szorzókkal szá-
mítják. Új építésnél az építendő ingat-
lannak legalább B energetikai kategó-
riába soroltnak kell lennie.

F ontos tudnivaló, hogy a hitelinté-
zet által befogadott és jóváhagyott

költségvetés tételeinek legalább 70%-
át számlával kell igazolni és a számla
kibocsátója csak az állami adóhatóság-
nál nyilvántartott szervezet lehet. A
rendelet előírja azt is, hogy az épített
vagy megvásárolt ingatlanra alapított
jelzálogjog mértéke nem haladhatja
meg a forgalmi érték 80%-át.

forrás: www.adobevallas. info

Lakásépítési támogatás 2012.

Egy órával elírtuk
Legutóbbi (52.) számunkban tévesen közöltük a hulladékudvar nyitva tartását.
A kivihető anyagok listája stimmel, a nyitás szintén - de a záróra nem. A pontat-
lanságért olvasóink szíves elnézését kérjük!
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Évi rendes közgyűlését tar-
totta a Szent Flórián Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület feb-
ruár 25-én. A Középiskola
aulájában.
A beszámolók és közhasz-
núsági jelentés szerint csen-
des, de jó évet zártak. Ke-
vés eseményhez, szám
szerint öt alkalommal volt
szükség beavatkozásra. Az
eredményes munkát igazol-

ja, hogy nem csak települé-
sen belül dolgoznak. Tur-
csányi János parancsnok a
megyei szervezet Fegyelmi
Bizottságának is tagja. Az
ifjúsági raj idén - Csongrád
megyét képviselve - Gyön-
gyösön az országos verse-
nyen mutathatja meg, hogy
milyen felkészültek és
mennyire összeszokottak.

A kiválóan karbantar-
tott, jó műszaki álla-

potú tűzoltókocsi és a ké-
szenléti helyiség fenntartási
költségeit (ez 201 1 -ben
mintegy 400.000 Ft-ot tett
ki) az önkormányzat bizto-
sítja, az egyesület munkáját
támogatók segítik. Ez sze-
rencsére minden évben el-
hangozhat a beszámolókon;
a köszönő szavakon kívül
az egyesület egyetlen lehe-
tősége, hogy közgyűléseikre
meghívják és vendégül lát-
ják segítőiket. 201 1 -ben si-
keres katasztrófavédelmi
pályázat is segítette a tűzol-
tók munkáját, akik minden
hónap első vasárnapján a
kiképzési munkaterv szerin-
ti gyakorlások, szakmai elő-
adások alkalmával gyarapít-
ják tudásukat.
Az ifjúsági csapatról szóló
beszámolóban Vincze Lász-
ló ifjúsági felelős kiemelte:
az utánpótlás nevelést már
7-8 éves korban el lehet

kezdeni, hogy a felnövekvő
generációban a tudás és a
sikerélmények hatására af-
finitás alakulhasson ki a
tűzoltás, de mindenek előtt
a tűzvédelem iránt. A gyön-
gyösi versennyel kapcsolat-
ban nem kívánt jóslatokba
bocsátkozni, de kemény fel-
készülést ígért.

I dén is szűnt meg tagsági
viszony. A tűzoltás nem

mennyisé-
gi, hanem
minőségi
kérdés; fi-
gyelmet és
fegyelmet
igényel.
Az alap-
szabály ér-
telmében

csak azok maradhatnak ta-
gok, akik komolyan veszik
és rendszeresen vállalják a
tűzoltással járó munkát.
Dudás Miklós tűzoltó ezre-
des, a Csongrád Megyei
Tűzoltó Szövetség elnöke
először járt Pusztamérge-
sen, mióta ezt a tisztségét
betölti. Elismerését fejezte
ki az Országos Ifjúsági
Tűzoltó Verseny példás le-
bonyolításáért, további si-
kereket kívánt a csapatnak.
Megemlítette a kormányzat
új pályázati rendszerét is,
amely 120 millió forint fe-
lett rendelkezik tűzvéde-
lemmel kapcsolatos felada-
tok ellátására - biztatta az
egyesületet ennek lehetőség
szerinti kihasználására.
Babud Jenő tűzoltó alezre-
des, Kiskunhalas Városi
Tűzoltóság parancsnoka is

elismeréssel szólt a puszta-
mérgesi tűzoltók és az ifjú-
sági raj munkájáról. Mint
mondta, az önkéntesek ki-
tartása, lelkesedése erőt ad a
hivatásos állománynak is.
A polgári védelemre, üzem-
biztonságra fordítandó ke-
retösszeg pályázatára hívta
fel a figyelmet; az elhiva-
tottsággal dolgozók munká-
ja bízvást támogatásra talál
majd. Őt és kollégáit ez év
elején örömmel töltötte el,
hogy az átszervezések kap-
csán Pusztamérgest a tűzvé-
delem szempontjából Kis-
kunhalas fennhatósága alá
vonták - közelebb van, mint
Szeged, így szakmai szem-
pontból is jó döntés - de az
öröm csak 3 hétig tartott.
Babud Jenő köszönetét fe-
jezte ki a tűzvédelemben ta-
núsított munkáért - tűzoltó
parancsnokként utoljára ve-
hetett részt a közgyűlésen,
az átszervezések következ-
tében neki is más beosztása
lesz a közeljövőben.

A környező települések
egyesületeinek delegált
képviselői is elismerték a
pusztamérgesiek munkáját.
Gárgyán István (Öttömös)
jegyző szerint "Ha van szív
és akarat, akkor pénz nélkül
is lehet jó eredményt elér-
ni." A ruzsai Köztestületi
tűzoltóság képviselője hoz-
zászólásában a beavatkozá-
sok gyorsaságát emelte ki.
Gyakran egy fokozattal
visszaminősíthették a tűzet,

mert idejében érkeznek a
tűzoltók. Dr. Papp Sándor
polgármester a felelősségről
szólt: nem csak a tűzoltókra
vonatkozik ez, mert ered-
ményes egyesületről és si-
keres ifjúsági rajról lévén
szó, az önkormányzatnak is
felelősséget kell vállalnia,
hogy lehetőségei szerint se-
gítse munkájukat.
A kishegyesi Maronka Ká-
roly Önkéntes Tűzoltó
Egyesület képviselője érmet
adott át az ifjúsági csapat
tagjainak, akik tavaly részt
vettek az általuk szervezett

versenyen, ahol Kishegyes
felnőtt lány csapata a leg-
jobb eredményt érte el,
ilyen sikereket kívánt a
pusztamérgesi fiúknak is.
A közgyűlés után a szakmai
szervezetek képviselői kö-
tetlen beszélgetésen osztot-
ták meg a tapasztalataikat
és szó esett a vonulási idők-
ről is; hivatásos állomány-
nak 2, köztestületi tűzoltók-
nak 8 percen belül el kell
hagyni készenléti helyüket.
Önkéntesekre nincs ilyen
szintidő, de a pusztamérgesi
tűzoltók a riasztástól számí-
tott tizedik percben a hely-
színen vannak!
Vacsora után a "Hajnalig
szól" zenekar húzta a talp-
alávalót. Tóth József zene-
kara évek óta támogatója a
rendezvénynek; Martin fia -
aki szintén dobol - pedig
alig várta, hogy bemutat-
hassa, hogy bánik a dobve-
rőkkel és a cintányérral.

Csala István

Közgyűlést tartott a tűzoltó egyesület

Pusztamérges bármikorteljes biztonsággalriasztható.
Babud Jenő tüo. alezredes
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"Elmondom sorjában"

(folytatás a címoldalról)

A konyhaasztalhoz ülünk beszélgetni.
Anti bácsi felkészült, mindenre pontosan
emlékszik. Mint egy jól megtanult lec-
két, sorolja az eseményeket.
1 982-ben, február 1 -én a téeszből ment
nyugdíjba. Portáján mindig termelt vala-
mit, ameddig bírta erővel. Nem szerette
a semmittevést. Egy falugyűlésen merült
fel a templomtorony építésének javasla-
ta; Dr. Galambos Miklós - a falu akkori
plébánosa - megkérte az építés lebonyo-
lítására. Testhezálló feladat volt, öröm-
mel vállalta.

Gyűjtést kezdett, intézte az engedélye-
zést, mestereket keresett, anyagbeszer-
zést végzett (Fodor János, Bordány) kő-
műves brigádjával egyezett meg.
- Összejött a pénz, fölépült a torony. So-
kan segítöttek, ki mivel tudott. A darut a

keceli Pintér Művek ajánlotta föl. Nagy
segítség volt, legközelebb a fővárosból
lehetött volna mögfelelő darut hozatni
1 50.000 forintért!
Van sok probléma (derék, térd, cukorbe-
tegség, magas vérnyomás) de most tűr-

hető az egészség. Családja segíti, lánya
mos, ebédet visz, takarít. . .
- Aprólékosan nehéz lönne leírni min-
dönt. Ausztriában 3 hónapig csak babot
öttünk, nem volt más. Hús akkor került
az asztalra, ha lőttünk maguknak. Nyu-
lat. Háború volt, lőszerben nem volt hi-
ány, még az erdőben is találtunk, nem is
nagyon köllött keresni. Volt, aki ott egy
életre mögutálta a babot. - Anti bácsi
nevet ezen, ő azóta is szereti. Akár hide-
gen is megeszi a bablevest, mondja vi-
dáman. Sokat termelt még eladásra is, a
tanya kerítése mellett mindig volt bab.
Közben újra elkezd esni a hó, Anti bácsi
a lépcsőig kísér. Nehezebb már a moz-
gás, mint tizenpár éve volt. Lassa dél
lesz, a lányát várja, aki minden nap hoz-
za az ebédet. A járda takarítást délutánra
hagyja. A többi. . . majd elolvad.

Csala István

Szociális otthonbanemakarok
mönni... itthonazértmégismás, még

ha sokszorunatkozok is.

Szocpol fészek
Még nem lehet tudni, visszatér-
nek-e tavasszal a fészkükbe a
lakók, de az EDF-DÉMÁSZ
szakemberei nem bízzák a vé-
letlenre a dolgot. A Jókai utca
egyik villanyoszlopának tetején
fészket rakó gógyapár biztosan
nem érintésvédelmi szempontok
szerint választott. A "lakás"

ugyan nem volt életveszélyes és
eddig nem okozott bajt, de a fe-
szültség alatt lévő vezeték a gó-
lyák számára, az elázó és rövid-
zárlatot okozó gallyak pedig az
áramszolgáltatónak jelent koc-
kázatot.
A környéken lakók február 27-
én maradtak áram nélkül egy
rövid ideig, amíg a fészket biz-
tonságos magasságba emelték.
Egy erre a célra kialakított ke-
retet helyeztek a fészek alá, ami
távol tartja azt a nagy feszültsé-
gű kábelektől. Nem egyedi az

eset, a természetes élőhelyek
szűkülésével a vadon élő állatok
egyre inkább alkalmazkodnak
az ember közelségéhez. Az éne-
kes madarak gyakran fészkelnek
az ólak, górék ereszei alá és a
gólyák is gyakran választanak
régi kéményeket, villanyoszlo-
pokat.

Csala István

Indul a tavaszi szezon
bele kell húzn a csapatnak!

Elolvadt a hó és "felszállt a füst" - pápa választás ugyan nem történt, de a Megye III.
o. labdarúgó fordulók Homokháti csoport sorsolása igen. Lesz munka bőven, az őszi
fordulót a 12. helyen zárta a Pusztamérges FC csapata. A szurkolók kíváncsian vár-

ják a folytatást és
a (pusztamérgesi)
lőtt gólokban gaz-
dag mérkőzéseket!
A bajnokság állása
(részletekkel)
nyomon követhető
a MLSZ honlapjá-
nak adatbankjában
is - a bal oldali
menüben választ-
ható ki a lekérdez-
ni kívánt bajnok-
ság és a forduló. A
tavaszi forduló:

március 1 1 . 1 4:30 Pusztamérges FC - Röszke SK II.
március 18. 1 5:00 Domaszék SK - Pusztamérges FC
április 1 . 1 5:00 Pusztamérges FC - Ruzsa KSE
április 8. 1 5:30 Algyő SK II. - Pusztamérges FC
április 1 5. 1 5:30 Pusztamérges FC - Víziközmű-Alsóvárosi SE
április 21 . 1 6:00 Öttömös SE - Pusztamérges FC
április 29. 1 6:00 Pusztamérges FC - Baktó-Petőfitelep
május 5. 1 6:30 Szőregi KSE II. - Pusztamérges FC
május 1 3. 1 6:30 Pusztamérges FC - Forráskút SE
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vicc
Zöldfülű pilóta egy re-
pülőút közepén rémül-
ten ordítozásba kezd:
- Ó, istenem! Nézd azt
a jelzést! Kifogyott az
üzemanyag! Lezuha-
nunk és mindannyian
szörnyet fogunk halni!
- Barom, a lámpa csak
azt jelzi, hogy hallanak
minket az utasok.. .
- - -
Két barát beszélget:
- Képzeld, tegnap az
anyósoddal álmodtam!
- Na és? Mit mondott?
- Az égvilágon semmit.
- Akkor nem ő volt.
- - -
Mit csinál a szomjas űr-
hajós?
- ???
- Űrkutatás.




