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F E L H Í V Á S !
A Csongrád Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy Csong-
rád megye területén fekvő
erdőkre, fásításokra, valamint
az erdőterületek illetve fásítá-
sok határától számított 200 mé-
teren belüli területre, átmeneti
időre 2012. június 22-től
ÁLTALÁNOS
TŰZGYÚJTÁSI
TILALMAT

rendelt el a Bács-
Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága.
A tilalom idején TILOS a tűz-
gyújtás a kijelölt tűzrakó helye-
ken, közút- és vasút menti fásí-
tásokban és tilos a parlag és
gazégetés! Aki a tűzvédelmi
rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el!

Dr. Papp Sándor polgármester

Egy nehéz év után
Húzni kellett 201 1 --
ben a nadrágszíjon,
de lett eredménye 2

Bicaj és bor
Na meg veterán au-
tók biztosítottak lát-
nivalót a hőségben 3

Megszentelt zászló
Szent Flórián napja
alkalmából történt az
esemény. 4

Hurrá, nyaralunk!
. . .de nem árt az óva-
tosság, mert a baj-
hoz nem kell sok! 5

Zajlik az élet
Sok program várja a
Gondozási Központ-
ba látogatókat 6
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Az idézet 1952. szeptember 20-án hang-
zott el, amikor a magyar válogatott Eu-
rópa kupa mérkőzésen a berni Wank-
dorf-stadionban lépett pályára Svájc
ellen. A mondatot Puskás Öcsi intézte az
akkori szövetségi kapitány Sebes Gusz-
táv felé. Örök érvényű dolog ez.
Szinte mindenki tapasztalhatja a civil
életben is, hogy pénz nélkül nem műkö-
dik semmi, sajnos a sport sem. Igaz ez a
mi kis focicsapatunkra is, hiszen pénzbe
kerül minden. A nevezési költségek, a

játékvezetői díjak, a biztosítási kötele-
zettségek, utazási költségek, hogy csak a
legjelentősebbeket soroljam. Ezeket az
összegeket az önkormányzat segítsége
nélkül nem tudnánk előteremteni. Ezt
ezúton is köszönjük! A tavalyi év vi-
szont borút hozott az önkormányzat
kasszájára. Mivel kilátástalanná vált az
Önkormányzatok finanszírozása, így ha-
sonlóan a többi civil szervezethez a mi
létünk is veszélyben forgott. A helyzetet
tovább nehezítette, hogy az egyre sú-
lyosbodó gazdasági helyzet következté-
ben az elmúlt évekről felhalmozott tar-
tozásunk is volt a labdarúgó szövetség
felé. A szerencsének köszönhetően 1 -2
sikeres pályázat által tudtuk biztosítani
az egyesület működését. Ez a kényszer-
helyzet indított el bennünket tavaly,
hogy valamit tennünk kell annak érde-
kében, hogy a több évtizedes múltra
visszatekintő pusztamérgesi foci ne
szűnjön meg. (folytatás az 7. oldalon)

"Kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci"
avagy: egy sikeres Jótékonysági Sportbál apropóján...

"Gaudeamus igitur..."
Elballagtak a Szent Ágoston Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Tagintézmé-
nyének nyolcadikos diákjai. A június 16-án tar-
tott ünnepségre megtelt az iskola épületéhez
közeli összes, parkolásra alkalmas terület.

Tíz fős osztály búcsúzott - ha csak átmeneti időre is - az iskolapa-
doktól. Mindenki tovább tanul; gimnáziumban hárman, középisko-
lában heten folytatják tanulmányaikat, ebből négyen a Pusztamérge-
si Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégiumban tanulnak majd
szeptembertől. Nyolc végzőst az első-, kettőt pedig a második he-
lyen megjelölt intézménybe vettek fel.
Az óvodából tizenhárman érkeznek a megüresedő első osztály pad-
jaiba, így a 2012-2013-as tanévet hárommal több tanuló kezdi majd
az intézményben. A ballagás fotói, a fontosabb iskolai események és
beszámolók a www.pusztamergesiskola.hu oldalon érhetők el.

Csala István
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A meghívóban leírtak szerint, a 201 1 -
es évről szóló rövid összefoglalóval és
értékelővel nyitottuk meg a falugyű-
lést. Napirendre került a 2012. évi ter-
vek, elképzelések ismertése is, vala-
mint felkértem Nógrádi Zoltán
országgyűlési képviselő urat, Móraha-
lom város polgármesterét, hogy adjon
tájékoztatást a 2013. január 1 -től vár-
ható közigazgatási változásokról.
Huszka Zoltánné intézményvezető és
Ráczné Böröcz Ilona pedig a dóci
székhelyű Szent Ágoston Katolikus
Általános Iskola és Óvoda helyi tagin-
tézmények elmúlt egy éves működé-
sét, annak tapasztalatait ismertette.
Polgármesterként összefoglalóm leg-

inkább az évértékelésre
szorítkozott, nem vélet-
lenül.
Igen nehéz és sokszor
kilátástalan helyzetben
kezdte meg munkáját az

új képviselő-testület. Álláspontja egy-
séges volt: az önkormányzat működő-
képességét kellett biztosítani és a
pénzügyi stabilitást helyreállítani az
adósságok csökkentése vagy meg-
szüntetése által. A cél és a feladat
adott volt - már "csak" a megoldást
kellett megtalálnunk. A testület meg-
határozta az általa legfontosabbnak
tartott feladatokat: a kiadások mini-
málisra csökkentését, visszafogott és
ésszerű gazdálkodást, a pályázatok
befagyasztását, az általános iskolai

oktatás átszervezését (eddig ez jelen-
tette a legnagyobb kiadást) és a lehe-
tőségekhez igazítva (pl. iparűzési adó
mentesség megszüntetése) a saját be-
vételek növelését.
A célok elérésének érdekében sor ke-
rült sok népszerűtlen intézkedésre és
megvonásra:
- az alpolgármester és a képviselők le-
mondtak tiszteletdíjukról,
- a polgármester fizetésének bizonyos
részéről lemondott,
- cafeteria teljes megvonása,
- művelődési ház részleges bezárása,
- dolgozók irodáinak összevonása,
- gázfűtés kiváltása szilárd tüzeléssel,
- részmunkaidők bevezetése,
- átcsoportosítások,
- részletfizetések kérvényezése,
- adósság visszafizetések átütemezése
Röviden és tömören: az önkormányzat
mélyrepülése polgármesterségem leg-
keményebb éve volt, sokszor szinte
kilátástalan volt a település helyzete.
A 201 1 -es évet 25 millió forintos
adóssággal kezdtük. Jó hogy elmúlt,
jó hogy vége, nem kívánom senkinek
azt az évet! Az átadott pénzeszközt
(51 ,6 MFt) kiadásként nem ismerte el
az ÖNHIKI, a korábban kapott 28
MFt előleg jelentős részét (20,4 MFt)
vissza kellett fizetni. Jelentősen csök-
kent az állami támogatás és a saját be-
vételek mértéke is, ami tovább nehe-
zíttte az önkormányzat működését.
A legnagyobb megtakarítást az általá-

nos iskolai oktatás átszervezése jelen-
tette. 201 1 . szeptember 1 -től a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye működteti
az intézményt. A megállapodás csak a
feladatokkal kapcsolatos, a tulajdon-
joggal nem; vagyis az épületek tulaj-
donosa továbbra is Puszamérges Köz-
ség Önkormányzata. A megállapodás
aláírását nagyon sok egyeztetés és tár-
gyalás előzte meg, amely nem volt
mindig egyszerű és problémamentes,
de úgy gondolom, hogy célját és a
hozzá fűzött reményeket elérte.

Saját intézkedésünk és megszorítása-
ink mellett jelentős segítséget kaptunk
az államtól is, hogy adósságainkat
rendezzük; három alkalommal össze-
sen 32.721 .000 forintot. Ezen körül-
mények együttesen lehetővé tették,
hogy falugyűlésen beszélhetünk a
múltról - mert túléltük azt a nehéz
időszakot is - ismét vannak terveink
és elképzeléseink!
A 201 1 -es év eredményei közé sorol-
ható a szociális központ felújításának

1935-ben született Ferencszálláson.
Tanulmányait Szegeden végezte. A Szegedi Ta-
nárképző Főiskolán kapott biológia-földrajz sza-
kos tanári diplomát
Pályakezdő tanárként a Pusztamérgesi Általános
Iskolában kezdett dolgozni 1960-ban. Itt ismer-
kedett meg Bózsó Éva tanítónővel, akivel házas-
ságot kötöttek. Két gyermeket neveltek fel:
Lászlót és Évát. Családi életének nagy tragédiá-
jaként élte meg, hogy László fia tragikus körülmények
között fiatalon meghalt. Ma már egy sírban nyugszik az
ifjú és az idős Horváth László.
1 968-tól nyugdíjazásáig 28 éven át volt a Pusztamérgesi
Általános Iskola igazgatója Vezetése alatt az intézmény
sokat fejlődött, a környező települések tanulói előtt is egy
vonzó iskola lett. Egy teljes felújítás során megújult a régi
„Zárdaiskola”. Új napközis épület épült hozzá. Az udva-
ron tanteremmel és sportöltözővel fejlesztett az intéz-
mény. A régi salakos udvar bitumenes burkolatot kapott,
új kézilabdapálya és fás park tette komfortosabbá a kör-
nyezetet. Az 1980-as évek közepétől élen járó fejlesztései
révén kiemelkedő központja lett az iskola a számítógépes

oktatásnak.
Mint igazgató, nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy kollégái a fegyelmezett munkavégzés mel-
lett jól érezzék magukat munkahelyükön. Mindig
büszke volt kollégái teljesítményére.
Soha nem a maga eredményeit hangsúlyozta má-
sok előtt, hanem azét a nevelőtestületét, amelyi-
ket vezetett.
Szerette a sportot. Támogatta és maga is aktív

részese volt. Arra mindig volt ideje, hogy focizzon a gye-
rekekkel. Diákokat sportversenyekre készítette fel, akik
lelkesítő szakmai tanácsai segítségével sok sikert hoztak
az iskolának.
Horváth László Pusztamérges közéletének is aktív részese
volt. Folyamatosan részt vett a község irányításában. Tár-
sadalmi megbízatásban a tanácstestület elnöke is volt.
Szomorú halála alkalmával, mint pedagógusra és ember-
séges iskolavezetőre emlékezünk vissza.
Kedves Laci bácsi! Most búcsúznak tőled kollégáid,
munkatársaid és tanítványaid.
Tisztelettel adózunk emlékednek.

Balla Vince

Búcsúzunk Horváth László igazgató úrtól

Falugyűlés  egy nehéz év után

Itt szeretném megköszönni azok-
nak a segítségét, akik a nehéz idő-
szakban is mellettünk álltak és segí-
tették vagy némán és szó nélkül
elviselték az őket ért sérelmeket.
Köszönöm a segítséget:
-Dr. Kis-Rigó László püspök úrnak,
-Nógrádi Zoltán képviselő úrnak,
-Pusztamérges képviselőinek,
-a Polgármesteri Hivatal és az Ön-
kormányzat dolgozóinak,
-az Általános Iskola dolgozóinak,
-Pusztamérges lakosságának
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Bicaj és bor  meg az oldtimerek
Az átlagoshoz képest mozgalmasabb nap volt június 23-án szombaton. Ko-
ra reggel biciklisek serege szállta meg a faluközpontot - ellenőrző pont vár-
ta az óvodánál a Szegedi Gumigyár SE Természetjáró Szakosztálya által
rendezett kerékpáros teljesítménytúra résztvevőit, akik 30, 50, 1 00, illetve
1 30 km-es távon tették próbára állóképességüket. Bár a falu életében ez
nem volt kiemelt jelentőségű, szervezett program, sokan felfigyeltek a tarka

ruhás bringásokra.
Jó felvezetése volt ez a parkban
tartott eredményhirdetésnek, ahol a
Középiskolában nemrég rendezett
borverseny díjai találtak gazdára.
"A kedvezőtlen időjárás miatt a ta-
valyi termés egyáltalán nem volt
kiemelkedő. Sok problémával kel-
lett megküzdenie a borászoknak,
mégis sok és igen jó minőségű bor-
ral neveztek a termelők. Alföldi
borokból - a fogyasztási szokások-

ból és a bor jellegéből adódóan - kevés óbort és sok újbort szokás nevezni a
versenyekre. Az idei termelési és értékesítési kilátások alapján sajnos jövőre
ezt valószínűleg nem mondhatom majd el" - foglalta össze rövid bevezető-
jében Farkas István borász. Két helyi termelővel együtt ő is versenybe
szállt. Aradszky Lászlóval és Papp Ferenccel együtt öregbítették a puszta-
mérgesi borok hírnevét és szaporították a gondos gazda keze nyomát elis-
merő okleveleik számát.
A nagyközönség mégsem az előbb említett két eseményt kisérte figyelem-
mel. A kerékpározás annak érdekes, aki tekeri; borban a kóstolás sokkal
üdítőbb, mint az eredményhirdetés. . . veterán autók és motorok felvonulása
és kiállítása viszont tényleg szemet gyönyörködtető látvány. A kiskunhalasi
Veterán Autósok és Motorosok Sportegyesülete hétvégi túraversenyének
egyik állomásaként választotta községünket. Már a borverseny eredmény-
hirdetése alatt szállingóztak a járművek a parkba, gazdáik hűvöst kerestek a
féltve őrzött oldtimereknek. Né-
mely autóritkaság értéke szinte fel-
becsülhetetlen, a szépen felújított
Ikarus busznak viszont konkrét ára
volt: kereken harmincmillió forin-
tért cserélhet gazdát. A legrégebbi
és legnagyobb járműveket csodálták
meg leginkább, a csak kosztümös
filmekben látott, világháború előtti
autók és a hatalmas bordó Buick
előtt ámultak leginkább. A gyere-
kek kerek szemekkel nézték a ho-
mokszinű, oldalkocsijában mattfekete géppuskát hordozó katonai motorke-
rékpárt is, ami talán Normandia partjainál kezdte meg európai pályafutását.
Amíg az érdeklődők nézelődtek, a klubtagok vetélkedővel múlatták az időt;
versenyüknek ez is része volt. A szerencse mellett tudásra is kellett: négy
vagy öt betűs járműmárkák felsorolásához kevés Fortuna segítsége. Nem
volt véresen komoly küzdelem, folyamatosan heccelték és ugratták egymást
a versenyzők. Egy óra körül aztán felkerekedtek, hogy egy tiszteletkör után
ebédjük helyszíne, Zsana felé vegyék az irányt.

Az első kiskunhalasi veteránjármű-tulajdonos emlékére
rendezett Veterán Autósok és Motorosok XIX. Nemzet-
közi Találkozója alkalmából vasárnap délelőtt felvonulást
kiállítást és koszorúzást tartott a klub. A túra névadója,
néhai Kántor András egy 1950-ben gyártott Opel Olimpia
volánjánál ülve büszkén rótta a halasi utcákat. 1 994-ben
bekövetkezett halála óta minden évben megrendezték a

túraversenyt és felvonulást, amelyet évről-évre nagy érdeklődés kísér.
Csala István

megkezdése, a temető felújítás és a köz-
foglalkoztatási program folytatása 7 mil-
lió forintos támogatással. Megtartottuk
főbb rendezvényeinket, a Falunapot, az
idősek köszöntését és a Falukarácsonyt.
Vállalkozói segítséggel megépítettük a
játszótér kerítését.
2012-es terveink és célkitűzéseink:
1 . Megőrizni az önkormányzat fizetőké-
pességét. Jó úton járunk, jelenlegi tarto-
zásunk kevés van, kifizetetlen számláink
nincsenek, az önkormányzat anyagi
helyzete stabil. Van okunk optimistának
lenni.
2. Felkészülni a 2013. január 1 -től életbe
lépő változásokra, annak hatásaiból a le-
hető legjobbat kihozni.
3 . Munkahelyek megőrzése, esetleg újak
teremtése. A Szociális Alapszolgáltatási
Központ nappali ellátásának beindításá-
val +1 fő számára teremtett munkahe-
lyet. Folytatódik a közmunkaprogram is.
4. Visszafogott gazdálkodással, takaré-
kossággal ésszerű és célszerű átszerve-
zéseket hajtunk végre; például könyvtár
- családsegítés - szoc. munkás munkakö-
rök összevonása.
5. Falunap megrendezése, amelyre 3
millió forintnyi pályázati pénz mellett
810 eze forintot fordítunk eszköz- és
műsorok vásárlására.
6. Idősek Napja. A megvalósításra
100.000 forintot pályáztunk és nyertünk.
7. Drogprevenciós programra 60.000 fo-
rint saját erő mellett 600.000 forintot
fordítunk.
A fejlesztések és beruházások között el-
sőként említendő a Művelődési Ház fel-
újítása és a temető 201 1 -ben kezdődött
felújításának folytatása (utóbbiról 54.
számunkban beszámoltunk - a szerk.)
Befejeződött a Szociális Központ átépí-
tése, amely mintegy 42 millió forintból
valósulhatott meg. A közfoglalkoztatás
elősegítésére - 400.000 forintos önerő
mellett - 7 millió forint támogatásból 43
főnek tudunk munkát biztosítani. A Ta-
nyagondnoki Szolgálat fejlesztése szin-
tén pályázati pénzből, 1 millió forintos
támogatással valósult meg. Befejeződött
a régi szeméttelep rekultivációja is.
Beadott, elbírálásra váró pályázataink:
1 . Az általános iskola udvara bitumenes
pályájának felújítása
2. Óvoda fűtéskorszerűsítése, napelemek
felhelyezése és új szélfogók kiépítése
3. Orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje,
akadálymentesítés
4. A kistérséggel közösen beadott pályá-
zatunk a közösségi közlekedés további
fejlesztése
Sok munka van mögöttünk, de legalább
annyi megoldandó feladat áll előttünk.

Dr. Papp Sándor polgármester
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„ZÖLDSULI”
A Magyar Cetelem Bank és a WWF pályázatot
hirdetett magyar általános iskolák számára,
melynek célja az iskolák környezetének zöldeb-
bé tétele.
A pályázat megírását Ördög Andrea és Ráczné
Böröcz Ilona vállalta. A zöldítés tervrajza Hor-
váth Dóra és Gyetvai Krisztina 6. osztályos ta-
nulók munkája.
Intézményünk tagjai, községünk lakói, önkor-
mányzatunk dolgozói, volt tanítványok, roko-
nok, ismerősök, valamint a környékbeli telepü-
lések megmutatták, mire képes egy ilyen kis
közösség, ha jó ügyért össze kell fogni. A pusz-
tamérgesi általános iskola 2791 szavazattal
negyedik helyen nyerte el parkosításra az
500.000 Ft-ot. Mindenki mozgósította internetet
használó ismerősét, a környező települések isko-
lái megszervezték tanulóik körében, hogy ránk
adják le voksukat.

A pályá-
zat ter-
mészete-
sen még
nem zá-
rult le
részünk-

ről, hiszen most jön az újabb nagy munka: a
megvalósítás, melynek határideje szeptember
30.
A következő tanévben már megszépült környe-
zet, park, zöld játszóhely várja tanulóinkat.
Köszönöm a szavazatokat!

Ráczné Böröcz Ilona
munkaközösség-vezető

Megérkezettaz új orgona
Május 10-én sütörtökön a regge-
li órákban megérkezett a puszta-
mérgesi Miasszonyunk templom
új orgonája. A
világ egyik leg-
ismertebb orgo-
naépítő műhely-
ből származó
hangszert a régi
helyén helyezték
el, a telepítés
után két szakem-
ber rögtön hozzá
is látott a hangszer finomhango-
lásához, beállításához. A Rod-
gers Insignia első hangjait az ál-
talános iskolások hallhatták,
kíváncsi tekintetek pillantgattak
hátra a tömött padsorokból. A

nem hivatalos avatóra Farkas
Anti bácsi, a templom torony
építésének fő koordinátora is el-
jött. Neki is tetszett az új orgona
erőteljes, telt hangja. Lentről, a
karzat alatt egy széken ülve hall-

gatta a hangolók játékát; neki
már túl meredek a szűk csiga-
lépcső, amin a gyerekek váltás-
ban, több turnusban mentek fel,
hogy közelebbről is szemügyre
vegyék a templom új hangszerét.
Van viszonyítási alap, a régi -
kinézetre tényleg hasonló - har-

móniumot hátra tolták a torony
alá. emlékszem, annak idején
Manci néni sokat játszott rajta,
nagy gyakorlattal kezelte a kap-
csolókat és pedálokat. Az még
levegővel működött, mint egy
lábbal hajtós, nagy harmonikát
kellett pumpálni, hogy megszó-
laljanak a hangok. Nem tökéle-
tes, de működőképes a szerke-
zet, felújítása viszont már nem
gazdaságos - játszani is nehe-
zebb rajta és a folyamatos kar-
bantartása is körülményes és
költséges lenne. A régi mecha-
nikusan, a mostani elektromosan
összetettebb szerkezet.

Csala István

 Ez is olyan, mint a régi! 
kiáltott fel egyikük. Dehogyis! Hát nem látod!?Sokkal szebb!  méltatlanko-
dik a mellette álló kislány.

Legyen az elsők között! Kövesse a helyi eseményeket és programokat az interneten is!

www.pusztamerges.hu
Hetek óta tart a száraz-

ság és az aratási sze-
zon is elkezdődött. Riasz-
tást egyet kaptak az utóbbi
hetekben, de az egyesület
tagjai "két tűz között" sem
pihennek. A Szent Flórián
Ö.T.E. tűzoltókocsijának
szirénája nem szólalt meg
mostanában, kivéve május
első vasárnapját.Azon a hét-
végén ugyanis a misét Szent
Flórián napja (május 4.) al-

kalmából az egyesületnek
ajánlotta Cibian Miklós
atya, a pusztamérgesi egy-
házközség lelkipásztora.
Természetesen a tűzoltók
közül is sokan részt vettek
az istentiszteleten, az ifjúsá-
gi raj tagjai pedig az egye-
sületi zászló alatt vonultak
fel. A szentmise ez alka-
lommal kicsit hosszabb volt

a megszokottnál, a
plébános úr Isten ál-
dását kérte a tűzoltó
autóra és a csapat-
zászlóra aztán meg-
szentelte azokat.

A z egyesületnek
tűz nélkül is

van teendője bőven.
A felszerelést folya-

matosan karban kell
tartani és az országos
átszervezések az ön-
kénteseket sem ke-
rülték el. Szigorodtak
a törvényi előírások,
átmenetileg növeke-
dett az adminisztráció
és - nem mintha ed-
dig problémát jelen-
tett volna - de szigorodtak
és sűrűsödtek az ellenőrzé-
sek is. A januárban életbe
lépett katasztrófavédelmi
törvény tehát alaposan átírta
a hivatásos, a köztestületi és
az önkéntes tűzoltók min-
dennapjait. Az átalakítás fő
célja az volt, hogy az állami
tűzoltóság a meglévő kapa-
citások hatékonyabb kihasz-

nálásával erősítse meg az
ország tűzvédelmét, és így
csökkentsék a tűzjelzés és a
beavatkozás megkezdése
közötti, jedlenleg országo-
san 25 perces átlagot 10-1 5
percre.

E nnek érdekében a
pusztamérgesi tűzol-

tók is igyekeznek napraké-
szek lenni. A hivatásos tűz-
oltóságokkal fennálló jó

Két tűz között is vannak feladatok
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munkakapcsolatnak kö-
szönhetően több alkalom-
mal hívtak már előadót,
hogy gyarapítsák ismeretei-
ket. Babud Jenő tűzoltó al-
ezredes, volt kiskunhalasi
parancsnok, jelenleg már a
Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság Kiskunhalasi Kirendelt-
ségének vezetője, több
alkalommal tartott előadást
- többek között a kunfehér-
tói erdőtűz tapasztalatairól
is. Legutóbb, júniusban pe-
dig Hallai Zsolt tűzoltó őr-
nagy, a Szegedi Tűzoltóság
parancsnoka látogatott
Pusztamérgesre. Tájékozta-
tót tartott az új rendszer

működésének kezdeti ta-
pasztalatairól, de megrázó
és tanulságos bemutatókat
is hozott - például arról, ho-
gyan éghet bent több száz
ember egy szórakozóhe-
lyen, ha mindenki egyszer-
re, pánikszerűen akar kijut-
ni az épületből. Pedig
higgadtan végtelenül egy-
szerű a megoldás. . .

U tánpótlás ne-
velés terén

ugyanekkora tempó-
val dolgozik az
egyesület. Az ifjúsá-
gi raj 201 1 -ben má-
sodikként végzett a -
cikk írásának idő-
pontjában Gyulán

megrendezésre kerülő or-
szágos verseny kvalifikáci-
ójának számító - megyei
versenyen. Gőzerővel ké-
szültek a megmérettetésre,
heti több alkalommal gya-
koroltak az akadálypályán.
Reméljük, ott sokkal többet
találkozunk majd velük,
mint füst és lángok mellett!

A Szeged Városi Tűz-
oltósággal és a koráb-

ban Ruzsa Köztestületi
Tűzoltóságával kötött
együttműködési megállapo-
dás után a kiskunhalasi is
megköttetett - Orbán Balázs
tűzoltó őrnagy, a Kiskunha-
lasi Tűzoltóság parancsno-
ka és Turcsányi János a
Szent Flórián Ö.T.E. pa-
rancsnoka június 29-én írta
alá az erről szóló dokumen-
tumokat. Ezzel teljes lett a
kör, a technikai mellett a
működés adminisztratív
feltételei is adottak. De in-
kább csak papírmunkájuk
legyen.. .

Csala István

Gyakorlati tanácsok külföldi
nyaraláshoz

- Ismerje meg a felkeresendő ország
legfontosabb szabályait, szokásait,
amelyeketaz ott tartózkodása során be
kell majd tartani.
- Alaposan tanulmányozza át a Kül-
ügyminisztérium honlapján megjelen-
tetett, az egyes országokról külön-kü-
lön elkészített beutazási feltételeket,
valamint konzuli tárgyú tájékoztató
kiadványokat, emellett tanácsos a
honlapon szereplő listákból kigyűjtö-
getni a felkeresni kívánt országokban
működő nagykövetségek , főkonzulá-
tusok, tiszteletbeli konzuli képvisele-
tek címeit, telefonszámait.
- Külföldre történő utazás előtt kössön
általános, mindenre kiterjedő utas- és
balesetbiztosítást.
- Soha ne váltson pénzt illegális pénz-
váltóknál, könnyen előfordulhat, hogy
hamin pénzt kínálnak, illetve egyéb

módon károsítják meg a turistákat. Ut-
cai pénzváltásnál az a veszély is fenn-
áll, hogy bűnözők kifigyelik mennyi
pénzt tart magánál.
- A szállodában, amennyiben arra ehe-
tőség van, vegyen igénybe értékmeg-
őrzőt!
- A szállodai szobán kívül tartózkodá-
sakor soha ne hagyjon elöl értéktár-
gyat, távozáskor a szoba ajtaját, abla-
kát mindig zárja be, így védve értékeit
a besurranó tolvajoktól.
- Gépkocsoval történő utazáshoz ren-
delkeznie kell zöldkártyával és nem-
zetközi kötelező biztosítással, szükség
esetén szerezzen be nemzetközi veze-
tői engedélyt.
- �yomatékosan felhívjuk a külföld-
re utazni szándékozó magyar állam-
polgárok figyelmét, hogy a kábító-
szerrel való visszaélést a világ
számos országában nagyon szigorú-
an büntetik.

- A magyar állampolgároknak Ma-
gyarország teljes jogú schengeni csat-
lakozását követően is maguknál kell
tartani személyazonosításra alkalmas
irataikat a schengeni tagállamokban,
hiszen igazoltatásra és határrendészet
által végrehajtott mélységi ellenőrzés-
re hazánk schengeni csatlakozása
után is sor kerülhet. Személyazonosí-
tásra alkalmas okmány az útlevél és a
személyazonosító igazolvány.
- Ha külföldön elvesztette vagy ellop-
ták úti okmányait, kérjük feltétlenül
vetessen fel erről jegyzőkönyvet a he-
lyi rendőrségen, és a rendőrségi jegy-
zőkönyv birtokában forduljon az ille-
tékes magyar külképviselethez.
Forrás: ORFK Szóvivői Iroda
EGÉSZ ÉVBE� AZ Ö�ÖK

BIZTO�SÁGA ÉRDEKÉBE�!
Rendőrségi segélyhívó: 1 07
Telefontanú: 06-80/555-1 1 1

Turistaként leggyakrabban vagyon
elleni jogsértések áldozataivá válha-
tunk. Fokozott óvatossággal, figye-
lemmel azonban ezen bűncselekmé-
nyek megelőzhetőek!
Nyáron a közlekedés is számtalan ve-
szélyforrást rejt. Melegben az autó

belső tere gyorsan felmelegszik, a
nagy hőségben lassulnak a reakciók,
figyelmetlenebbé válunk. Mielőtt be-
ülünk a gépkocsiba, szellőztessük át
a belsejét, hiszen a napon állva a kor-
mány, a műszerfal akár 60-70 fokra
is felmelegedhet.

Hosszabb útra induláskor iktassunk
be többszöri pihenőt. A szervezet fo-
lyadékpótlásáról is gondoskodnunk
kell. A klimatizált autóknál ügyelni
kell arra, hogy ne legyen túl nagy a
különbség a külső és a belső tér hő-
mérséklete között.

Hurrá, nyaralunk... de csak óvatosan!
Beköszöntött a nyár, aki teheti, szabadságra megy. Esetenként ezt nem csak a munkában megfáradt kikapcsolódni vágyók
várják, hanem a bűnözők is. Megszívlelendő tanácsokat állított össze a rendőrség, ami jó esetben csak elgondolkodtató. . .
rosszabb esetben egy önfeledt nyaralást megszakító eseményt rögzítő jegyzőkönyv szomorú tartalma.
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Eseménydús napok
a Gondozási Központban mindig van valami

Indulása után néhány hónappal már nagyüzem van a
Gondozási Központban. A Homokháti Kistérség Több-
célú Társulása által működtetett intézmény sok elő-
adásnak, rendezvénynek ad otthont. Május végén itt
tartotta gyűlését a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének helyi csoportja. Pár nappal később
polgárőrök rendkívüli közgyűlése volt; a törvényi vál-
tozások miatt alapszabály módosítása miatt ültek össze.
A Művelődési Ház felújítási munkálatai miatt beszűkült
lehetőségek miatt a véradás helyszíne is a GondozásiKözpontban volt. Összesen 40 fő jelentkezett véradásra.
Kakulya Ambrusné szervező, a Magyar Vöröskereszt
mórahalmi állomásának munkatársa nagyon elégedett
volt; első és negyvenszeres véradót is köszöntöttek
ezen a napon: Zsolnai Henrietta először segített ilyenmódon, MaligaJános pedignegyvenszer feküdt már a véradók hófehérszékében! Gra-

tulálunk!
A külterületről
is többen bejöt-
tek; egy nemré-
giben tanyát vá-

sárolt belga családból Sil, a feleség rokonságában volt
egy kisgyermek, akit maga alá gyűrt egy kamion. Nem
maradt volna életben, ha akkor nem kap vért - a csa-
ládanya azóta véradó. Neki hirtelen tolmács is került az
adminisztráció lebonyolításához. Nincs megoldhatatlan
feladat, csak akarni kell.
Június 9-én egy előadás sorozat részeként Schád László
a kamaszok felnőtté válásáról, annak segítéséről és a -
ebben a korban sajnos sokszor előforduló - szenvedély-
betegségekről, azok elkerülésének lehetőségeiről tartott
klubszerű, vetítéssel egybekötött érdekes előadást.A külterületen élők biztonságáról, a bűncselekményekmegakadályozásáról, megelőzéséről éselhárításáról
Bakos László
rendőr törzs-
zászlós, Jakus
István polgár-
őr parancsnok
és Dr. Pőcze
Tünde rendőr őrnagy, a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmeg-
előzési előadója tartott részletes, gyakorlati tapasztala-
tokkal alátámasztott tájékoztatót.
"Vidéken az az alapvető probléma, hogy hiszékenyek
az emberek és ezt a csalók, tolvajok kihasználják. Vá-
rosban nem divat idegeneknek segíteni vagy beengedni
a lakásba, ha azt mondja valaki, hogy segítsenek neki.
Tanyán betörni is könnyebb, messze van a szomszéd." -
figyelmeztetett a körzeti megbízott.
A közeljövőben is sok programot terveznek a Gondo-
zási Központ munkatársai. Érdeklődjenek a lehetősé-
gekről!

(Csala I. )

Határon átnyúlóegyüttműködés
A drog nem ismer határokat

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szoci-
ális Gyermekjóléti Központ és a Szabadkai Exspecto Men-
tálhigiéne alapítvány a „Magyarország-Szerbia IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program - A drog nem ismer hatá-
rokat" című, HUSRB/1002/222/022 azonosítószámú projek-

tet valósít meg. Célja,
hogy a határ két olda-
lán működő drogpre-
venciós programokat
összehangoljuk, tanul-
mányutak alkalmával
tapasztalatainkat meg-
osszuk és az újonnan
szerzett tudást a gya-
korlatba átültessük.
Az április 26-i szabad-

kai programon a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ, a Farkasinszky
Teréz Drogcentrum, a Bedő Albert szakközépiskola és a Ki-
út A Bajból alapítvány munkatársai vettek részt.
A vendéglátó Exspekto Mentálhigiéné Alapítvány célkitűzé-
se a területükön élő fiatalok és felnőttek mentális egészségé-
nek megőrzése (drog-prevenció, kortársagresszió prevenció,
családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás megelőzése,
mentális egészség megőrzését segí-
tő programok, önismeret fejlesztés).
A Holdsugár gyermekközpontot
holland alapítvány működteti. A
szociális problémával terhelt, általános iskolás korú gyerme-
kek védett helyen legalább átmenetileg kiteljesedhetnek.
Szabadka iskolái nyitottak az együttműködésre az alapítvány
önkénteseivel, az „Erőszakmentes iskolák” projekt bekap-
csolódik a klubok életébe. Közel tíz évvel a háború után et-
nikai, vallási, családi sérülésekkel terhelt fiatalok közös te-
vékenységek során közelednek egymáshoz.
Az öt éve, vallási alapon működő Hozsanna házakban pedig
nyolc-tíz szenvedélyfüggő fiatal él zárt közösségben. A pre-

cíz program alapja
az imádság és a
munka. Fizikai
munka a közössé-
gért és önmagukon
való munka a vál-
tozásért, teljesebb
életért.
A projekt 201 1 .
november 1 -jén

kezdődött és 12 hónapon át tart. Összköltsége 63.600 euró,
amelyből a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integ-
rált Szociális Gyermekjóléti Központ, mint vezető kedvez-
ményezett 31 .520 euró, a Szabadkai Exspecto Mentálhigiéne
Alapítvány mint projekt partner 32.080 euró Európai Uniós
támogatásban részesült.

kép és szöveg: Zsolnai Andrásné, Pesír Zita projekt manager

A fent leírtak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása In-
tegrált Szociális Gyermekjóléti Központ véleményét tükrö-
zik és nem az EU
álláspontját.
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"Kis pénz, kis foci..."

(folytatás a címoldalról)

Ekkor határoztuk el, hogy megszer-
vezzük az első Jótékonysági Sport-
bált! Köszönhetően a rengeteg segíte-
ni akaró embernek a tavaly májusban
megrendezett jótékonysági sportbál -
ami remek hangulatúra sikeredett -
bevételéből kifizettük adósságainkat,
és hatalmas tehertől szabadított meg
minket.

Sportbál! Idén is megrendeztük, bár
kisebb sikerrel, mint az előző évben.
Sajnos, a nem túl szerencsés időpont
miatt az előző évi vendégsereg nagy
része nem tudott részt venni.
Ezen jövőre változtatni fogunk, és ha-
sonlóan a szeptemberi Kakaspörkölt-
főző versenyhez, a Sportbált is egy ál-
landó időpontra szeretnénk beállítani
a falu rendezvénynaptárában! Az este
folyamán tökéletes étkek versengtek
egymással a vendégek kegyeiért. Ha-
talmas adagokkal, minden igény ki-
elégítő sültestált prezentált Csongrádi-
né Gabi és kis csapata, azt hiszem
nem maradt éhen senki, aki ezt a fo-
gást választotta! De nem mehetünk el
szó nélkül a vadpörkölt mellet sem,
amelynek alapanyagát az Öttömösi
Vadásztársaságnak köszönhetjük, és
Csúcs Károly keze nyomát dicséri a
végeredmény! Nyugodtan kijelenthet-
jük, mindkét fogás tökéletesre sikere-
dett, amelyet ezúton is köszönünk! Az
időpontválasztás mellett a technika
ördöge is beleszólt, nehogy már jól
érezzük magunkat! De nem adtuk fel!
Amint javult egy kicsit a hangzás, a
diszkós is úrrá tudott lenni a problé-
mán, és ez mindjárt meglátszott a ze-
neszámokban és a hangulaton is. Az a
20 fős ’keménymag’ , akik végig kitar-
tottak, nagyot bulizott. Fergeteges
hangulat és tánc kerekedett a végére.
Reméljük, azok, akik hamarabb tá-
voztak, nem határolódtak el az esetle-
ges következő mulatozástól. Ezúton
szeretnénk elnézést kérni azoktól,
akik a nem megfelelő hangtechnika
miatt nem érezték olyan jól magukat.
Végeredményként, egy jól sikerült

bálról beszélhetünk, amelyben bárki,
kórtól függetlenül jól érezhette magát.

Természetesen a hibákból tanulunk, és
jövőre igyekszünk még jobban meg-
szervezni a Sportbált! Tisztelet és hála
mindenkinek, aki ott volt és segített,
adományokkal, munkájával, azzal,
hogy jelen volt és végig mellettünk
állt. Természetesen sokan voltak olya-
nok, akik nem tudtak eljönni a bálra,
mégis úgy érezték, hogy anyagi vagy
egyéb felajánlással támogatják a ren-
dezvény sikerét!
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!
A bevételt az egyesület vezetőségének
közös döntése után fogjuk felhasznál-
ni, valamilyen fejlesztésre.
És most a tavaszi szezonról néhány
szóban. Nem túl sikeres, mondhatni
nagyon nehéz év van mögöttünk. A
tavalyi szezon vízválasztó volt a csa-
pat életében, mivel az akkori állomány
két harmada és az edző is Gyálarétre
igazolt. Talán egy kis öröm az üröm-
ben, hogy így néhány olyan régi játé-
kos is visszatért a csapatba, aki koráb-
ban már játszott nálunk, sőt sikerült
néhány új játékost is igazolni. Ami
tény, hogy megöregedett a csapatunk,
harminc év feletti átlagéletkorról be-
szélünk és sajnos az utánpótlás is egy-
re nehezebb feladatnak tűnik.
Az eredmények is ezt bizonyítják. Há-
rom győzelem, három döntetlen és
négy vereség. A győzelmek
közül is a legédesebb talán
az Öttömös elleni 6-0. Sze-
rettük volna megörvendez-
tetni többször azokat a
szurkolókat, aki végig ki-
tartottak mellettünk. Remé-
nyeink szerint, sikerül né-
hány fiatalt hozzánk
csábítani és egy sokkal jobb
szezont produkálni! Kö-
szönettel veszünk minden
olyan segítséget, tanácsot
vagy ötletet, amelynek
eredményeként új játékosokat tudnánk
igazolni a csapatba. Ha bárkinek bár-
milyen ötlete van, azt kérjük ossza
meg velünk, mert kiemelt feladatnak
tekintjük, hogy új játékosokat igazol-
junk a régiek mellé.
Fontos eredménynek tekinthetjük az
idei évben megnyert öltöző építésre
beadott pályázatunkat is. Mivel az el-

nyerhető összeg nem tette lehetővé,
hogy hagyományos épületben gondol-
kodjunk, ezért egy olyan többfunkciós
konténer épület együttest pályáztunk
meg, amelyet a település is tud hasz-
nálni, nem csak sport célra. Ezek az
épületek, öltözőkkel, szociális blokkal
és hideg-melegvizes zuhanyzóval el-
látott, a legszigorúbb szabványoknak
is megfelelnek. Nehezíti a megvalósí-
tást, hogy a nyertes pályázatunk utófi-
nanszírozó, ezért valamilyen külső
forrásból kell biztosítanunk átmeneti-

leg a beruházás költségét. Erre vonat-
kozóan vannak eléképzeléseink, de
még csak ötlet formájában.
Zárásként a 201 1 /2012-es tavaszi sze-
zon eredményei:

A Pusztamérgesi Futball és Motoros
Club minden tagja nevében köszönjük
az egész éves támogatást és segítsé-
get!A Jótékonysági Sportbál támoga-
tóinak névsorát rövidesen közzé
tesszük a www.pusztamerges.hu web-
oldalon is.

Kispál István és

Krisztin Krisztián

játékban az utánpótlás  Karácsony Kupa

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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