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Kellett a segítség!
Alig pár napja érezhetjük a nap jótékonyan melengető sugarait, a tűzoltóknál
máris megkezdődött a szezon. Több riasztása is volt a pusztamérgesi önkénte-
seknek - a legutóbbi március 27-én kedden a kora délutáni órákban. A kiskun-
majsai határban kapott lángra egy kitermelés alatt álló nyárfás aljnövényzete.
A Szent Flórián Ö.T.E. csapata most is a tőlük megszokott gyorsasággal, hat
fővel indultak; a riasztásuktól számított huszadik percben már a tűznél jártak.
A messziről is látható, gomolygó füstből látni lehetett, hogy ez alkalommal
nem csak pár négyzetméter kapott lángra!

Mintegy tizenöt hektáron égett az aljnövényzet. Az oltást jelentősen megnehe-
zítette az élénk szél és a sűrű füst. A szélirány is sűrűn változott, így a beavat-
kozási helyeket is ennek megfelelően kellett meghatározni. Nagy erőkkel zaj-
lott az oltás, amelyben Kiskunmajsa, Kiskőrös, Kiskunhalas és
Kiskunfélegyháza hivatásos tűzoltói és a pusztamérgesi önkéntesek vettek
részt, akiket a kecskeméti tűzoltóság egyik vízszállító gépjárműve támogatott.

(folytatás a 3. oldalon)

AZ ÉN ANYUKÁM
Szeretemés tisztelemőt,
Leszednéknekiegyfelhőt,
Szeretnémhogy sokáig éljen,
Ezlegyenmivelszívemteljen.

Mindennéljobbanszeretemőt,
Legyőznékérte százezerőrt,
Segíteknekiaházimunkában,

Könnyítemlelkétmunkásságában.

Leszednémnekialegszebb virágot,
Teremtenéknekiegy jobb világot,

Holőavilág úrnője,
Holőrossznak temetője.

Őszeretia jót,teszia jót,
Ismeriőaztavarázsdiót,

Őalegerősebb aföldkerekségen,
Örömömetlelemaszeretetében.

Szunyogh Szabolcs
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Hévizi KiMitTud
Az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai április 25-én az országos döntőbe jutott
műsorukkal mutatkoztak be Hévizen. Makra Ferencné zongorára írt darabokat
adott elő, Bába Veronika pedig egy vajdasági népmesével állt a zsűri és a kö-
zönség elé. A telt ház előtt zajló fellépésen csak a nyugdíjasklub néhány tagja

volt jelen - az utazáshoz a kisbuszt
az önkormányzat biztosította.
A klubtagok egy rövid sétát tettek a
városban, megtekintették a Szentlé-
lek templomot, amely Héviz legna-
gyobb, kb. 1 000 főt befogadó
temploma. A gyógyfürdő látogatása
nem volt a programban - arra jóval
több időre lett volna szükség.
Sok érdekes műsor került színpad-
ra, a versek és énekek mellett nép-
tánc, citera, hastánc, népdalok, nó-

ták és operett slágerek váltották egymást. A három fős szakmai zsűri valóban
hozzáértőkből állt: drámapedagógus, karnagy és táncos múlttal rendelkező
művészeti vezető pontozta a versenyzőket. (folytatás a 3. oldalon)
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Polgármesteritájékoztató
Az önkormányzat feladatainak ésszerű
ellátása érdekében több intézkedésre sor
került. 2012. március 1 -től a könyvtáros
és az ifjúsági referens munkaköre és be-

osztása megváltozott. A könyvtáros heti 30 órában a
zákányszéki központtal működő Szociális Központ
munkatársa lett. A heti 30 órából 10 órát Öttömösön,
heti 20 órát Pusztamérgesen dolgozik családsegítő és
gyermekjóléti feladatkörben.
Az ifjúsági referens heti 20 órában szociális gondozási
feladatokat lát el. A dolgozók fizetése ennek arányában
oszlik meg Pusztamérges község Önkormányzata és a
Szociális Központ között. Az átszervezés következté-
ben a könyvtár nyitva tartása és a könyvtári feladatok
ellátása is megváltozik.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Balástyán 2012. március 21 -én polgármesteri fórumot
tartott. Az előadásokat Dr. Bekényi József a Belügymi-
nisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztályának fő-
osztályvezetője és Dr. Csonka Ernő a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium helyettes államtitkára tartotta.
A fórumon az önkormányzatokat érin-
tő, és az átszervezésekkel kapcsolatos
feladatokról volt szó. Az átszervezést
érintő pontos információk az elkövet-
kezendő hónapokban kerülnek részle-
tesen kidolgozásra és ezt követően a
parlament elé.
A ravatalozó felújításával és festésé-
vel, valamint a parkosítás megkezdé-
sével március végén befejeződött a te-
mető felújításához kapcsolódó
pályázat.
A Művelődési Ház felújításának építé-
si munkái elvégzésére 2012. április 1 3-
án került kiírásra a közbeszerzés. A mi majálisunk

Kicsi, csöndes, de mozgalmas és a
miénk - Pelikán József biztos így fo-
galmazta volna meg a pusztamérgesi
majális mottóját. Tényleg nem volt
zsúfolásig telve a focipálya május el-
sején, de volt foci, kézilabda, lábte-
nisz, sörsátor, zene, hideg sör és üdí-
tő. Az időjárásra sem lehetett panasz,
mert - a tavalyi esővel ellentétben -
már fél kilenckor, amikor a csapatok

nevezése
zajlott, ra-
gyogó nap-
sütés fogadta
az érdeklő-
dőket. A le-
bonyolítást -
reklámtól a
szervezésig -
a Pusztamér-
gesi FMC

vette kézbe, a váltó-
verseny lebonyolítá-
sához pedig Bogár-
Szabó Ádám aján-
lotta fel segítségét. A
sátrat Öttömös köz-
ség Önkormányzata
biztosította, a felállí-
tásában, berendezé-

sében pedig az önkormányzatunk
dolgozói segédkeztek.
A kispályás fociban - kapusként - Dr.
Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi
megyéspüspök is részt vett. Parádés
védéseire a pályáról és az oldalvonal
mellől is elismeréssel reagáltak.
A déli nap elől jó volt a sátor alá hú-
zódni - de a főzők bográcsai körül se
volt rossz! Nem vérre ment a dolog,
körbe járt a kanál, de a fűszerek is.
Hol egy kis só hiányzott, hol egy kis
paprika kellett. . . Amíg páran haza-
mentek, mások kijöttek kíváncsis-
kodni. Aztán leragadtak egy kicsit.
Senkinek nem volt sietős dolga; egy
majálison talán ez a legfontosabb.
Hosszú hétvégét (annak is a legvé-
gét) nem kemény munkával kell te-
tézni. Arra ott vannak a másodikával
kezdődő dolgos hétköznapok.. .

Csala István

Parkosítás, padok, urnafal
Befejeződtek az ősszel megszakított munkálatok a temető-
ben. Akkor a betonjárda és az urnafal alapja készült el. Alig
hogy kitavaszodott, megépítették az urnafalat, facsemetéket
telepítettek a kerítés mellé, virágokat ültettek és parkosítot-
tak. A pályázati
pénzből megva-
lósított felújítás
keretében a rava-
talozó külsejét is
rendbe tették.
A vízhálózatot is
ki kellett bővíte-
ni; szaporodnak a
sírok, a hozzátar-
tozóknak egyre
távolabbra kellett vinni a vizet. Ezért a vezetéket meg-
hosszabbították a hátsó kapun túli wc épületéig. Ez már sa-
ját forrásból történt; a kerítés felújítása, padok cseréje és a
kerékpártároló elkészítése szintén. Az önkormányzat saját
forrásból fedezte a ravatalazó belső festését és a régi, meg-
fakult drapériák cseréjét is. Csala István

Egyre több helyen nehezítik a közlekedést a
járdákra belógó bokrok, fák ágai. Azon kívül,
hogy a tetőt vagy homlokzatot is rongálhatják,
�AGYO� BALESETVESZÉLYESEK!
Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy nye-
séssel és metszéssel mielőbb szüntessék meg a
gyalogos közlekedést akadályozó állapotot!
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Kellett a segítség!
(folytatás a címoldalról)

Így is kellett pár óra, mire megfékezték a tüzet; a
szélben tovaszálló parázs többször és több helyen újra
begyújtotta a csontszáraz aljnövényzetet. Volt olyan
terület, ahol közvetlenül az erdőszélen sikerült loka-
lizálni a tüzet, hogy az ne terjedhessen tovább!
A pusztamérgesi tűzoltók idei éve sajnos mozgalma-
sabbnak ígérkezik a tavalyinál; nemrég egy balul si-
került avar égetéshez riasztották őket - és már az sem

az első eset volt. Felszereléseiket folyamatosan kar-
bantartják és - a lehetőségekhez mérten - korszerűsí-
tik, így egyre hatékonyabban tudnak beavatkozni a
káresemények bekövetkezésekor. A legfontosabb
azonban a megelőzés: ha nincs, ne keressék maguk-
nak a bajt! Víz nélkül, egy szál lapáttal felszerelkez-
ve, a legalapvetőbb biztonsági előírásokat sem be-
tartva ne égessék az árokpartok, fasorok, rétek
aljnövényzetét, mert az ország egész területén válto-
zatlanul érvényben van a tűzgyújtási tilalom!

Csala István

Átszervezés
Nem csak a nyitvatartási ide-
jében, hanem strukturálisan is
megváltozott a közösségi ház
feladat ellátása. Próbaidőszak
során került átdolgozásra a
munkarend - a könyvtáros és
az e-Pont munkatársa keve-
sebb időt tartózkodik majd az
intézményben. Az átcsoporto-
sított feladatokat a program-
szervező látja majd el. Így a
könyvek kölcsönzési lehetősé-
ge és a számítástechnikai
szolgáltatások igénybe vételé-
nek időtartama nem változik,
de a közművelődésben dolgo-
zók "váltásban" dolgoznak
majd. Az e-Magyarország
Pontban Csala István ezentúl
napi 4 órában látja el az iro-
dai-, adózási- és a számítás-
technikai hálózat üzemelteté-
sével járó feladatait, Veres

Csabáné pedig a gyermekjó-
léti szolgálat és családsegítés
mellett csak heti 1 0 órában
maradt könyvtáros. A fűtési
költségek csökkentése érde-
kében a Művelődési házzal és
Tourinform irodával kapcso-
latos feladatokat Sólya Zol-
tánné napi 8 órában eddig is a
Könyvtárból koordinálta - a
művelődési ház közelgő át-
építése miatt ez a jövőben is
így marad. Ezzel részt tud
vállalni a könyvtárral és e-
Ponttal kapcsolatos feladatok
ellátásából.
A gyakorlatban ez a követke-
zők szerint alakul: a könyvtár
nyitva tartása hétfőtől pénte-
kig 8-tól 16 óráig (Veres
Csabáné hétfőn 8-16 és
szerdán 14-16 óráig) Az e-
Magyarország Pont pedig
keddtől péntekig 13-tól 17-ig
és szombaton 10-14-ig tart
nyitva.

Ne füstöljünk!
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegye-
sen égetünk avart, fűnyesedéket és
gallyakat, hatalmas légszennyezést
okoz. Általában a kerti hulladékkal a
mérgező vegyszermaradvány is elég, s
nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe
műanyag és egyéb háztartási szemét is
keveredik, tovább növelve a lég-
szennyező anyagok listáját. Egy svájci
tanulmány szerint egy nagyobb kupac

avar 6 órás égésével annyi szállópor
keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai
folyamatos közlekedése során. Az
avar égetése során nagy mennyiség-
ben keletkezik szén-monoxid, aero-
szol részecskék (PM), nitrogén-oxidok
és különféle szénhidrogének (metil-
etil-keton, etil-benzol, sztirén, fenol,
dibenzo-furán, benz[a]pirén).
A környezet védelméről szóló 1995
évi LIII. törvény lehetőséget ad az ön-
kormányzatoknak, hogy szabályozzák
az avarégetést. Amennyiben egy tele-

pülésen az önkormányzat nem alkot
rendeletet az avarégetésről, alapértel-
mezésben a tevékenység tilos, ha pe-
dig alkotott rendeletet, az abban előír-
takat kell betartani.
Megoldás lehet a komposztálás: vala-
mennyi kerti hulladék és avar kom-
posztálható. A komposztálás során el-
kerüljük a hatalmas légszennyezést,
értékes humuszhoz, növényi trágyá-
hoz jutunk. A komposztálás folyamata
általában 1 év, de bizonyos növények
komposztálása éveket vehet igénybe.

Hévizi Ki-Mit-Tud (folytatás a címoldalról)

A szervezők tizenkét fordulóra osztották a középdöntőt. Ezt
megelőzően az ország nyolc nagy városában rendeztek elő-
döntőket; közel 500 produkcióból választották ki a továbbjutó-
kat. Mindez a Hon-Travel egyéni kezdeményezése, olyan non-
profit üzleti vállalkozás. - mondta Fábián Péter, az est ceremó-
niamestere. A rendezvényt jövőre az Alföldre is szeretnék
elhozni, így a Dunántúliak is világot látnának.
"Az már szép eredmény, aki itt van! A lényeg a felkészülés, a
bemutatkozás, hogy ki mit tud? A szomszédokat már ismerjük,
de a messzi csoportokat nem. Ez a verseny nem csak a kategó-
riánként első három helyezettről szól; itt mindenki nyer. Ez in-
kább egy értékmérő, hogy legyen összehasonlítási alap és le-
hetőség a táj i adottságok, hagyományok megismerésére."
A program közös énekléssel kezdődött, jól jött a bemelegítés.
A pusztamérgesi műsorok színvonalát jellemezte, hogy a vaj-
dasági népmese kapta az addigi legnagyobb tapsot! A szerve-
zők meglepetéssel is készültek: az induló csoportok között
100.000 Ft értékű - utazási utalványt sorsoltak ki.
A pusztamérgesi műsorszámok jó pontszámokat kaptak, ami
akár a döntőbe jutáshoz is elég lehet! A döntőt a Keszthelyi
Művelődési Központban tartják június 1 -3. között, a díjakat
pedig a Városházán adják át. Az eredményről következő
számunkban beszámolunk Csala István
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Nyugdíjas találkozó
Nyugdíjas berkekben már hagyomány, hogy a települések
klubjai vendégül látják egymást egy-egy vacsorára, műsor-
ra, beszélgetésre. A pusztamérgesieken volt a sor ezen
összejövetel megszervezésében - nem az első alkalommal.
Április 21 -re esett a választás, már a kora délutáni vendég-
váráson jó volt a hangulat a Művelődési Házban. A klubta-
gok, miközben várták a vendégeket, nótázással múlatták
az időt.
A ruzsai és ásotthalmi
csoport szinte egyszerre
érkezett - tombola ajándé-
kokat, virágot is hoztak.
"Hoztunk egy kis tavaszt
is! " - Ásotthalom ezzel
adta át az ajándékot. Ve-
zetőjük, Kása Gabriella
egyben a Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulás
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ vezetőjének
jobb keze is. A helyi klub
tagjai rutinos vendéglá-
tókként kalauzolták az érkezőket, minden feladatnak meg-
volt a felelőse. A zákányszéki és öttömösi vendégek sem
várattak magukra sokáig, az önkormányzatok kisbuszaival

érkeztek, a helyi Gondozási Központ munkatársai is így
segédkeztek a szállításban. A külterületről segítség nélkül
az idősek - bármilyen aktívan szeretnének részt venni a
klub életében - csak nehezen vagy egyáltalán nem tudná-
nak bejutni a faluba.
A vacsora előtt kultúra volt az "előétel". Szokás, hogy
minden település készül egy kis műsorral. Mese, vers, ének
- egyre megy, a lényeg, hogy jól szórakozzon a hallgató-
ság! Az első műsorszámnak is beillő köszöntőt Csaláné
Valika néni
mondta.
Ezekkel a sza-
vakkal biztatta a
segítőket és a falu vezetőit. A találkozó egy jeles ünneppel
is egybe esett: Csuka Sándor, a klub aktív segítője aznap
ünnepelte 66. születésnapját; a köszöntés nem maradt el.
Sikerült meglepni, nem számított rá.
A délután szigorú hangulatát mi sem jellemzi jobban, mint
hogy alig múlott Húsvét, az első műsorszám máris a Tél-
apónak szólt: hogy mit is kéne hoznia idén? Ábrahám An-
talné (Zákányszék) saját verses mesével érkezett: Tóbiás
esetét tolmácsolta a nősülésről. Molnár Béláné (Öttömös)
vidám főzési tanácsadást tartott, a ruzsai Szabó Imréné és
Gregus Ferencné verseket és énekeket adott elő.
Aztán volt férfi
pletyka kabaré je-
lenet, ami nagyon
tetszett a közön-
ségnek, de a széke-
lyek beszélgetésétől
(Vargáné Zita néni)
is gurult a közönség
a nevetéstől. A zá-
kányszéki csoport
már túl volt a Ki-
Mit-Tud? hévizi középdöntőjén, a pusztamérgesiek pedig
bemelegítésnek is kihasználták a kínálkozó lehetőséget:
kabaréjelenettel szórakoztatták a közönséget.
A találkozóra Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő is
elfogadta a meghívást, Dr. Papp Sándor polgármester,
Gárgyán István és képviselő-testület néhány tagja úgyszin-
tén. Gyorsan "képbe kerültek", hogy is érzi magát a nyug-
díjas napjainkban: olyan nótacsokrot kaptak spórolásról,
csirkelábról, gázár emelésről, gyógyszerekről és adósság-
ról, hogy abban hiba
nem volt! A sok szín-
vonalas műsor megala-
pozta a hangulatot, ez
pedig feltette az i-re a
pontot. Csótiné Magdi-
ka először lépett kö-
zönség elé, a klubnak is
nemrégiben lett tagja.
Kifogástalan előadásá-
ban használati utasítást
adott idősekhez: Hon-
nan tudjuk, hogy meg-
öregedtünk?
A találkozó nem ért véget a vacsorával. Radics Bálint "ze-
netudós" biztos megsértődött volna, ha nem jut szóhoz. Ha
citera mögött teszi a dolgát, az se sikerül rosszabbul. Mi-
nősítőkön tizenhat arany fokozatot gyűjtött be eddig! A
vendégek éjfél utánig maradtak, ismét nagyon jó hangulatú
estét tudhatnak maguk mögött a szervezők Csala István

Zajlik az élet
értekezlettel is "tesztelték" az intézményt

Kihelyezett vezetői megbeszélést tartottak április 1 2-én
a Gondozási Központban. A Homokháti Szociális Köz-
pont tagintézmény vezetői, telephelyvezetői és munka-
társai havonta tartanak ilyen munkaértekezletet - ezúttal
az új , pusztamérgesi létesítményben. A kistérségi intéz-
ményhálózat Mórahalmon, Ásotthalmon, Zákányszéken
és Üllésen tagintézményt, Forráskúton, Pusztamérgesen
és Öttömösön pedig telephelyet tart fenn. Ehhez - nem
önálló intézményként - csatlakozott a ruzsai családsegí-
tő szolgálat is.

Teljes volt a csapat, minden település képviseltette ma-
gát; a helyi (belső) rendeletek módosítása, alkalmazása
mellett TÁMOP és IPA pályázati célok megvalósításá-
ról volt szó. Ennek keretében drogprevenciós és - Szer-
biával közös - hagyományőrző programokon fognak
dolgozni. A munkacsoport május havi, Ásotthalmon tar-
tandó megbeszélésén már várhatóan a részleteket fogja
kidolgozni.

Csala István

"időnkéntdacos óvodásokvagyunk,
de igyekszünkfelnőttéválni"

TÁMOGATÓI�K
Pusztamérges községi Önkor-
mányzat, Zsolnai Andrásné,
Szerencsiné Csamangó Juszti-
na, Simhercz Zoltánné, Ra-
dics Bálint, Krisztin Antalné,
Mulati Mihály, Turcsányi Já-
nosné, Gárgyán István, Ásott-
halmi nyugdíjas csoport, Dr.
Papp Sándor, Nógrádi Zoltán
Köszönjük a névtelenséget
kérő támogatóink adományát,
segítségét is!
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Április 21 -22-én Nagykani-
zsán rendezték az országos
kötélugró diákolimpiát. A
mórahalmi megyei bajnok-
ságról egyéniben Jáger
Boglárka és Molnár Gábor
(Öttömös), Formációban
pedig a III. és az V. korcso-
portos négyes jutott tovább.

A szombati egyéni verseny
a gyorsasági hajtással kez-

dődött, ami Bogi egyik
erőssége. Sajnos becsúszott
a villámgyors mozdulatok
közé két hiba, így rossz po-
zícióban állhatott a zenés,
szabadon választott gyakor-
lata megkezdéséhez. Jó ver-
senyző egyéniségét, küzdő-
képességét bizonyítva,
hibátlan gyakorlatot produ-
kált, amire korcsoportjában
a legjobb pontot kapta, és
formációban diákolimpiai
bajnok lett. Az összetett
versenyben is feltornászta
magát a bronzérmet jelentő
3. helyre.

Gábor, miután 2 héttel ko-
rábban kiköltözött Ausztriá-
ba, onnan érkezett a verseny
helyszínére. Ő jól kezdett a
gyorsaságiban, fél perc alatt
74 jobb láb alatti hajtással
itt ezüstérmet szerzett. Jó
pozícióban várta a formáci-
ós versenyt, ahol az első do-
bás sikertelen elkapása to-
vább hozta maga után a
többi hibát is, így az össze-
tett bronzérmet sikerült el-
érnie a fiúk III. korcsoport-
jában.
A versenyre való eljutásban
az önkormányzattól kaptak
a versenyzők támogatást,
amit hálásan köszönünk. A
felkészülésben a Szent

Ágoston Katolikus Iskola,
és a Pusztamérgesi Közép-
iskola segített bennünket.

Szerencsiné Cs. J.

A mórahalmi
megyei bajnokság
eredményei

Egyéniben:
1 . Jáger Boglárka
2. Molnár Gábor
3. Kormos Bianka
4. Kisfaludi Dóra
5. Jakus Nikolett

Formációban:
I. korcsoport: Kazi Kin-
ga, Gyuris Szilvána,
Jójárt Hanna, Jáger Vik-
tória - 5. hely
III. korcsoport: Jáger
Boglárka, Szabó Szilvia,
Szabó Melinda, Molnár
Gábor - 2. hely
Jakus Nikolett, Kisfaludi
Dóra, Papp Dorina, Duró
Krisztina - 2. hely

Jáger Bogi volt a legjobb!

Tájfutó sikerekaz idény elején
Miközben az ugró-
kötelesek Nagykani-
zsán versenyeztek, a
tájfutók - szülői se-
gítséggel - Ópuszta-
szeren harcoltak a
megyei diákolimpián
az országosra való
továbbjutásért.
Megyei diákolimpiai
bajnok lett Duró
Barbara a IV. kor-

csoportban. Masa Máté ezüstérmes-
ként jutott tovább. Szintén továbbjutó
helyet jelentett Masa Bence és Szi-
ráczki Norbert 4. helyezése.

Tavasz kupa (Kunfehértó)
eredményei:

2. Masa Máté
2. Masa Bence
3. Sziráczki Norbert
2. Duró Krisztina
2. Kis Szabó Dávid
4. Szabó Szilvia

Délmagyar kupa (Tázlár)
eredményei:

1 . Duró Barbara (középen)

1 . Masa Máté
2. Sziráczki Simon
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Visszajöttek,
de elmentek

Április elején visszatért a
gólyapár a nemrég renovált
Jókai utcai fészekbe. Egyik
este a hím érkezett meg (ez
így szokás) hogy mire a tojó
ideér, kicsit rendbe szedje a

fészket. Másnap reggel pár-
ja is megérkezett. Hogy a
megemelt fészekkel vagy
más egyébbel volt gondjuk,
nem tudjuk - de továbbáll-

tak. Pár nap múlva egy má-
sik gólya is "rápróbált" a
fészekre, de senki nem kö-
vette, így ő sem vette birto-
kába. Most üresen áll.

- - - - -
Átadták

Hivatalosan is lezárult a
"Homokháti komplex szo-
ciális alapellátási és gyer-
mekjóléti intézmény létre-
hozása" című pályázati
projekt, amely során Pusz-
tamérgesen és Öttömösön
felújították a gondozási
Központokat. Az átalakítás
előtti projekt indító ese-
mény - napra pontosan egy
évvel ezelőtt - Pusztamér-
gesen volt, az április 25-i
záró rendezvény és az in-
tézmények hivatalos átadá-
sát pedig Öttömösön tartot-
ták. A "próbaüzem" már

mindkét helyszínen hetek
óta tartott, a szakemberek
véleménye szerint is jó ta-
pasztalatokkal.

- - - - -
Lezárul a projekt

Április 23-án Deszken a be-
zárt és rekultivált hulladék-
lerakó területén tartották a
"Hulladéklerakók rekultivá-
ciója" projekt ez évi első
rendezvényét. A pusztamér-
gesi is egyike volt annak a
27 szeméttelepnek, amelyet

a 2,7 milliárd Ft összköltsé-
gű, EU által támogatott és a
Kohéziós Alap által finan-
szírozott pályázatból rekul-
tiváltak. A projekt hozzájá-
rul egy élhetőbb környezet
kialakításához.

A közeljövőben több hely-
színen is tartanak hasonló
helyszín bejárásokat.

- - - - -
Vonalkód

Új nyilvántartási rendszer-
ben fog szerepelni a Pusz-
tamérgesi Hírlevél. Az idő-
szaki kiadvány nemzetközi

azonosítója
- ismertebb nevén ISSN -
nem kötelező, de ezáltal (is)
tehettünk egy lépést a na-
gyobb nyilvánosság és a
hosszú távon fennmaradás
irányába.
Ezután kiadványunk min-
den példányát az Országos
Széchenyi Könyvtár meg-
őrzi, hozzáférhetővé teszi.
Egyedi azonosítónk a hátol-
dalon, az impresszum mel-
lett szerepel majd. Az in-
tézkedésnek takarékossági
okai is vannak.

Urb:icon
elfogyott a hal,

most már halászni kell
2014-től új korszak köszönt
be Magyarországon; az ed-
dig nagyrészt EU-s, vissza
nem térítendő támogatások
ideje lejár. A Magyar Urba-
nisztikai Tudásközpont
ügyvezető igazgatója úgy
fogalmazott: „a hal elfo-

gyott, az unió most már há-
lót szőni és halászni akar
megtanítani minket”.
Az új támogatási rendszer, a
JESSICA jóval nagyobb be-
fektetői aktivitást követel,
mint az eddig megszokott
rendszer. Olyan projekteket
támogat majd az unió, ame-
lyek viszonylag rövid távon
megtérülnek és önállóan is
fenntarthatóak lesznek. A
Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség (NFÜ) már előtárt
jó néhány ilyen programot,
melyek többek között az
észak-magyarországi régió
közlekedésének fejlesztését

célozzák. Az eddig felvá-
zolt projektek 133 milliárd
forintos beruházást jelente-
nének az országnak.
Dr. Homolya Róbert, a
NFÜ végrehajtási elnökhe-
lyettese szerint a JESSICA
elsőre valóban jóval bonyo-
lultabbnak tűnő rendszer,
mint amivel eddig az ön-
kormányzatok és a piaci
szereplők találkoztak, nem
kell tőle megijedni. A tá-
mogatásokat igénybe ve-
vőktől még felelősebb ter-
vezést vár az unió, ám
ebben a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség ezután is part-
ner lesz. Ezért az április 1 8-
20-a között megrendezett
Urb:icon Nemzetközi vá-
ros- és településfejlesztési
kiállítás és projektvásár
mögé állt fővédnökként.
A kiállítás kiváló lehetősé-
get biztosított arra is, hogy
a részt vevő önkormányza-
tok, szakmai szervezetek,
befektetők és kivitelezők
egymásra találjanak és ki-
cseréljék tapasztalataikat.
Ezért rendezték a kiállítást a
térség egyik legnagyobb
építőipari kiállításával, a
Construmával egy helyen.

Hírek  rólunk  röviden
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Legyen naprakész és jól értesült! Legyen az elsők között!www.pusztamerges.hu
a friss hírek forrása

Advent első vasárnapjával hirde-
tett meg gyűjtést egy használt

digitális orgona vásárlásához a puszta-
mérgesi egyházközség. A falu műem-
lék templomának első terve épp tavaly
100. éve került megrajzolásra. Idén
75. éve, hogy a jelenlegi templomot
elkezdték felépíteni. Öt éve immár,
hogy harangjai hosszú hallgatás után
ismét megszólalhattak, amikor a Szent
Korona másolatát szállító autó begör-
dült a templom elé. Május 26-án pedig
egy új orgonával ajándékoz-
zák meg a hívek az Is-
ten házát.
- Rodgers Insignia 538.
Ez az a modell, amely a
gyűjtés kezdetekor még
csak álmunkban sem
merült fel. Használt
hangszeren gondolkod-
tunk, egyrészt azért,
mert remélni sem mer-
tünk ekkora összefogást,
amelyet tapasztaltunk az el-
múlt hónapokban, másrészt pedig
azért, mert nem számítottunk egy
olyan kedvező lehetőségre, amelynek
fellelésében Balázs Norbert, az Orgo-
nacentrum, vagyis a Balázs és Társa
Bt. képviselője volt segítségünkre,
tudniillik közel fél millió forintos ked-
vezménnyel juthatunk új hangszerhez
- tudjuk meg Kuris István Lászlótól, a
plébánia munkatársától, a templom
kántorától. A gyűjtés után néhány hé-
tig nagyon csendben gyarapodott az
adomány, ám év elején egy idős bácsi
személyesen szeretett volna velem
egyeztetni. Plébános atyával megke-
restük őt otthonában. A bácsi kérte,
hogy mindenképpen a lehető legjobb
hangszert vegyük meg, hiszen mindig
is szívügyének tekintette a templom
méltó gyarapodását. Mesélt katonasá-
gáról, sokszor keresztekkel teli életé-
ről, majd egyszer csak kimondta, hogy
mekkora összeget ajánl fel adomány-
ként. Könnyek gyűltek a szemembe,
mert elképzelni sem tudtam, hogy az
évek óta dédelgetett álomnak tűnő
kezdeményezés ilyen támogatásra ta-
láljon. Május 26-án reméljük, hogy
méltó módon tudjuk meghálálni fel-
ajánlását a szentelési misén. A sajtó-

nak köszönhetően környező települé-
sekről is kaptunk adományokat, de
Magyar Anna, a megyei közgyűlés el-
nöke és Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő is támogatásáról biztosított
bennünket. Jelenleg a felajánlások és a
befizetett adományok összege a ki-
adások kétharmadát érik el, így a
gyűjtést még természetesen folytatjuk.

A Rodgers név Európában kevéssé
ismert, ugyanakkor az Egyesült

Államokban és világ más részein az
egyik legelismertebb orgo-
nagyártó- és építő vállalat-
ként tartják számon. A
tengeren túl előállított
hangszereik minősége
messze meghaladja
az európai sztender-
deket, konzoljaik a
játékérzet és a hang-
zásélmény, vagyis a
játékost és hallgatót
érő összhatás tekinte-

tében mellőznek mindenfajta komp-
romisszumot. Orgonáik kiemelkedő
játék- és hangzásélményt nyújtanak,
ennél fogva kimagasló értéket képvi-
selnek az elektronikus orgonák között.
A hangszer 2 manuálos, pedállal ellá-
tott orgona, amelyhez egy külön
hangerősítő rendszert telepítenek a
templomba, tehát nem lesznek sípok a
karzaton. Mégis olyan csodában lehet
majd része a templomba térőknek egy-
egy liturgikus esemény, vagy ezentúl e
komoly hangszerrel már könnyebben
szervezett koncerten, melyen a hang-
szerek királynője 3D hangzásban 63
választható sípfajtát szólaltat meg
francia romantikus, német barokk, an-
gol vagy amerikai stílusban, akár 24
zenekari hangszínt utánozva.
A 2009. augusztus 29-én, Visegrád
városának 1000 éves fennállása alkal-
mából Erdő Péter bíboros által celeb-
rált ünnepi misén egy Rodgers Insig-
nia 538 típusú digitális orgona
gondoskodott a liturgiához szükséges
zenei aláfestésről. A hangszer kitűnő-
en megállta a helyét e patinás esemény
alkalmával is, így bizakodva várják
érkezését.

forrás: Megyeszéle

Új hangszert kap a mérgesi templom
a világ egyik legismertebb gyártójától érkezik az orgona

Felhívás
Pszichiátriai szerek

viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára"
vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoz-
tató kiadvány is kérhető a hiperak-
tivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 1 82.
Telefon: 06 (1 ) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!
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ISS� kód

helye

Megkérdeztük
Idei első közvélemény kutatásunkon honlapunk látogatóit
arról kérdeztük, hogy a megszokottól hosszabb hideg
mennyire érte váratlanul őket? A bőséges csapadék okozta

meglepetés és pénztárca egyaránt érdekelt bennünket. Az
eredmény nem reprezentatív, de meglepő, hogy a fűtésre
(annak költségére) senki nem panaszkodott. Minden vagy

semmi - röviden így lehetne
összefoglalni az erebményt.
Hamarosan új kérdéssel je-
lentkezünk!

Csala István

vicc
- Én akármelyik srácról
azonnal megmondom,
hogy milyen posztra al-
kalmas! - büszkélkedik a
labdarúgó edző.
- Ez fantasztikus! Ho-
gyan csinálja?
- Azt mondom, fusson
végig a főutcán. Ha kike-
rüli a villanyoszlopokat,
csatár lesz belőle. Ha ne-
kiszalad, akkor védő.




