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A kakas
Egyvíg kakas, tűzpiros tarajos,
agazdájacsakúgyhívta,Lajos.
Mittudtaő, hogylevesnekvaló,
abüszke baromfiudvarlakó.

Nagyvitézvolt, akandúrtólsefélt,
alig hajnalodott, márcicerélt,
sarkantyúja tyúkokatszédített,
hátukonotta sokvitézitett.

Egynapaztánpóruljártakoma,
esküvőkészült, fényes lakoma,
Lajosunkatvégzete elérte,
földilététpörköltre cserélte.

Barta László

Megújult aMűvelődési Ház

Az előkészületek és a költözködés egy
hónapot vett igénybe, június eleje óta
pedig építőanyag, állványok, törme-
lékkupac és gépek foglalták el a Mű-
velődési Házat és környékét. A felújí-
tás már nagyon esedékes volt. Az
önkormányzat költségvetéséből néha
még az állagmegóvásra is alig futotta.
Az ajtók és ablakok rosszul zártak, a
klubtermek felszereltsége nem gyara-
podott, a nagyterem parkettája is na-
gyon elhasználódott. A színpad szintén
korszerűsítésre szorult; egy korábbi
pályázaton a lámpatesteket már ener-
giatakarékosra cserélték, de minden
egy elavult elektromos hálózathoz
csatlakozott.

(folytatás a 2. oldalon)

Menetrend
Sok üggyel-baj jal kell Mórahalomra
utazni; főleg időseknek. Többen je-
lezték, hogy "házi használatra" szeret-
nének menetrendet. Kérésüknek eleget
téve közzétesszük - Tóth Attila olva-
sónk közreműködésével, aki már több
alkalommal is segített bennünket eb-
ben. Most is egy közérthető, könnyen
használható listát szerkesztett.
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Megújult
a Művelődési Ház
(folytatás a címoldalról)

A munkálatok megkezdésé-
nek - a lakosság számára
leglátványosabb - része az
évek óta használaton kívüli

kémény lebontása volt, amit
annak idején még a szenes
kazánokhoz építettek. Ezzel
szinte egy időben megkezd-
ték az előcsarnok és a ruha-
tár bontását is. Előbbi új
burkolatot és álmennyezetet
kapott, utóbbi konyhává és
tálalópulttá alakult át.
Az eddigi raktár helyén
mozgáskorlátozott wc-t és
tisztítószer tárolót alakítot-
tak ki. A pókok által ked-
velt bordázott előcsarnokra
álmennyezet került, a nagy-
teremre hasonlóképpen. Az
épület melegburkolattal el-
látott helyiségeiben a par-
ketta felcsiszolással és újra-
lakkozással szépült meg.
Átépítették és kicserélték a
színpad elektromos rend-

szerét, fűtőtesteket szereltek
fel, a hajópadlót konzervál-
ták. Az egész épület új nyí-

lászárókat, külső szigetelést
és festést kapott. A '60-as
években épült Művelődési
Ház korszerű és az előírá-

soknak megfelelő külső- és
belső felújítása valósult
meg.
A felújítás teljes összege
meghaladja a 49 millió fo-
rintot, ebből 36,7 millió fo-
rint a támogatás összege.
Eszközök vásárlására 2013.
évben kerül sor: nettó 6
millió 785 ezer forint érték-
ben. Felmerül a kérdés: mi-
ből működik majd az intéz-
mény? A projekt erre is
kiterjed, az önkormányzat
működtetésre tervezett ki-
adásain felül 6,5 millió fo-
rint áll rendelkezésre, ame-
lyet majd 3 éven keresztül
rendezvények, programok
megvalósítására kell fordí-
tani.
Pusztamérges Önkormányzata

Augusztus 20.
A szentmise után koszorúzással em-
lékeztett meg az önkormányzat ál-
lamalapításunk ünnepéről. Az egy-
házközség lelkipásztora, Cibian
Miklós atya által celebrált misén a
már szinte mindenütt hagyománnyá
vált kenyérszentelés emelte az ünnep
meghitt, bennsőséges hangulatát.

A parkban lévő kopjafánál az Őszi-
kék Nyugdíjasklub tagjai és a Szent
Ágoston Katolikus Általános Iskola
diákjai a régi idők aratásait, a "ke-
nyérnek való" gabona előteremtésé-
vel járó fáradtságos munkát idézték
fel dalok, versek és "igaz mese" se-
gítségével.
A község önkormányzatának nevé-
ben Dr. Papp Sándor polgármester és
a képviselő-testület jelenlévő tagjai
helyeztek el koszorút az emlékmű-
vön. A Szózat hangjai zárták a mű-
sort, ezt követően a misén megszen-
telt kenyér felszeletelt darabkáit a
népviseletbe öltözött lányok osztot-
ták szét a jelenlévők között; ha jelké-
pesen is, de a megemlékezés résztve-
vői ettek idén először új kenyeret!

Csala István

Csongrád megye erősít
a serlegek nagy része Zalából Csongrád megyébe került

Az ifjúsági tűzoltók felkészültségét jellemzi, hogy a nívós, hagyományokkal
rendelkező csapatok részvételével megrendezett XIV. Nemzetközi Ifjúsági Tűz-
oltó Szaktáborban a Csongrád megyei tűzoltó rajok remekül helyt álltak. A
pusztamérgesi csapat tagjainak nem volt ismeretlen a hely, tavaly már Balástya
csapata is képviseltette magát, Üllés csapata idén első alkalommal volt a tábor
lakója. Ez évben nem volt telt ház, néhány - az ifjúság tűzvédelemre nevelésé-
ben kiemelkedő munkát végző - jól ismert csapat sajnos távol maradt. Így sem
volt fáklyás menet a 6 napon át tartó felkészülés sorozat: CTIF akadálypálya,
400 méteres staféta, tűzvédelmi totó, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előadá-
sok várták az ifjú lánglovag jelölteket.
Idén először - hagyományteremtő jelleggel - az éjszakai őrség, konyhaszolgálat
és külső körlet takarító egységen kívül készenléti rajt kellett állítania a csapa-
toknak. A raj tagjai mindig ugyanúgy gyakoroltak, mint a többiek, de váratlan
"riasztás" esetén 10 perc alatt a közeli káresemény helyszínen kellett lenniük,
hogy szakszerű beavatkozással hárítsák el a veszélyt és emberéletet mentsenek.
- Ezzel is szeretnénk a gyerekeknek érzékeltetni a tűzoltó munkában szükséges
gyorsaság és helyzetfelismerő készség fontosságát. A tűz se előre bejelentett
módon gyullad, a riasztás is hirtelen és váratlanul érkezik. Kellő jártassággal
értékes perceket nyerünk, ha tudjuk, hogy mikor mi a helyes cselekedet. - mond-
ta Kozma József nyugalmazott tűzoltó alezredes, a tábor parancsnoka.
A londoni ötkarikás játékokkal egy időben tartott táborban is volt olimpia; a
hely szellemének megfelelően szinte csak vizes versenyszámokból álltak a fel-

adatok. Ez új dolog volt,
amit eleinte kételkedés, aztán
annál nagyobb lelkesedés fo-
gadott.
A táborzárón tartott ered-
ményhirdetés Csongrád me-
gyei sikert hozott: a balástyai
lány csapat második helyet
szerzett a CTIF versenyen,
ők lettek a legjobb készenléti
raj , a pusztamérgesi fiúkkal
megerősítve megnyerték a

tábori olimpiát és a katasztrófavédelmi totó is nekik sikerült a legjobban. Pusz-
tamérges - Csákvár - Lendva közös csapata CTIF akadálypályán - hajszállal
csúszva le a dobogóról - a negyedik helyet szerezte meg.

Csala István
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Mórahalomra - a közvélekedés szerint
- busszal nehézkes az átjutás. Valóban
kevés a közvetlen járat, de ha nem
ódzkodunk az átszállástól, akár Üllé-
sen vagy Bordányon keresztül is el-

juthatunk oda. Így időt spórolhatunk
meg magunknak és hamarabb intéz-
hetjük ügyeinket a szakorvosnál, Ok-
mányirodában vagy a Munkaügyi Ki-
rendeltségen.
A bal oldali táblázatban kigyűjtve
szerepelnek azok járatok, amivel Mó-

rahalomra juthatunk - ha nem ragasz-
kodunk a közvetlen járatokhoz.
A középső oszlop az átszállás helye
valamint az érkező és induló járat
időpontja található, így (ha elég időnk
marad) akár egy gyors bevásárlás is
belefér.
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XXVVIIII.. SSzzüürreettii FFeesszzttiivvááll ééss
KKaakkaassppöörrkköölltt‐‐ffoozzoo VVeerrsseennyy

SSzzeepptteemmbbeerr 1144.. ((ppéénntteekk))
Borverseny – helyi termelők borainak bírálata

(helyszín: Művelődési Ház)
Helyi termékek bemutatója:
Pince program - 5 féle alföldi borfajta kóstolása

(előre egyeztetett csoportokban
a Farkas Testvérek Pincéjében)

SSzzoommbbaattoonn EEGGÉÉSSZZ NNAAPP::
Ortopéd vizsgálat
Időszakos kiállítások
Arcfestés
Szalma és rafia virágok bemutatója- készítése
Büfé kínálata: hűtött italok- frissen sültek

és bográcsos ételek
Gyermek és családi programok

(hinták, csúszdák, egyéb játékok, stb)
Kereskedők kínálata
Reflexológiai vizsgálat, tanácsadás
Út az egészséghez: merre, hogyan?
- az élet minden területén lehetséges
- részletekért keressen minket a Művelődési Házban!
Hatása azonnal érezhető!

Sok(k) a számlája?
Elöregedett nyílászáró.. . bedugva hagyott töltő. . .
Ne etesd az energiavámpírt! (keresse emblémánkat!)

,,,,,,,,

KIEMELT TÁMOGATÓ�K
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SSzzeepptteemmbbeerr 1155.. ((sszzoommbbaatt))
Ébresztő – Közhírré tétetik!

8:00 Zenés hívogatás a község utcáin menettánccal
a Fonó Néptánc együttes közreműködésével

9:00 Pusztamérges Kupa tájfutó verseny
1100::0000 AA ffeesszzttiivvááll üünnnneeppééllyyeess mmeeggnnyyiittóójjaa

(köszöntők, vers-néptánc bemutató)
12:00 Az elkészült ételek zsűrizése – ebéd a főtéren

JJóó eebbééddhheezz sszzóóll aa nnóóttaa –– ééllőőzzeennee aa ssááttoorr aallaatttt
1 5:00 Őszikék Nyugdíjas Klub kabaré műsora

Hétszínvirág Óvoda műsora
15:30 MiaManó - interaktív gyermekműsor
1166::0000 FFőőzzőővveerrsseennyy ééss ggyyeerrmmeekkrraajjzz vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyhhiirrddeettééss
16:30 MiaManó Színház gyermekműsora
17:30 Happy Jumpers Ugrókötél csoport bemutatója
1188::0000 BBoorrvveerrsseennyy eerreeddmméénnyyhhiirrddeettééssee
18:30 Kóló néptáncbemutató - TompaZenés  táncos fellépések
19:00 Zumba táncbemutató
19:30 Tombolasorsolás
20:00 Tihanyi Tóth Csaba műsora - "Most kezdődik a tánc! "
21 :30 TŰZIJÁTÉK
2222::0000 ÉÉllőőkkoonncceerrtt  AAPPOOSSTTOOLL EEggyyüütttteessÉlőzene szolgáltatásUUttccaabbááll a Kiskunhalasi Hangulat zenekarral

hajnalig

MMiinnddeenn kkeeddvveess vveennddééggüünnkknneekkkkeelllleemmeess iiddőőttööllttéésstt ééssjjóó sszzóórraakkoozzáásstt kkíívváánnuunnkk!!
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Legyen az elsők között! A helyi eseményeket és
programokat kövesse az interneten is!

www.pusztamerges.hu

Policemail
Az év első felében történt személyi sérüléses közúti

közlekedési balesetek okait elemezve megállapítható,
hogy a legtöbb eset (95) az elsőbbségi jog meg nem adásá-
ra vezethető vissza. Az ilyen jellegű balesetek megelőzése
érdekében a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság az alábbiakra hívja fel a közlekedők figyelmét:

E gyre több városrészben figyelhetőek meg korlátozott
sebességű övezetek. Az ilyen helyeken (30-as sebes-

ségkorlátozás) túlnyomórészt egyenrangú utak keresztezik
egymást, melyeknél a „jobbkéz szabály” alkalmazandó,
ezért javasoljuk, hogy ezeket a kereszteződéseket fokozott
óvatossággal, körültekintéssel közelítsék meg, majd csak
azután haladjanak be, amikor meggyőződtek arról, hogy
jobbról nem jön senki. Fontos megemlíteni, hogy elsőbb-
ségünk csak akkor van, ha azt megadják! Célszerű nem
csak jobb kéz felől eső utcákra koncentrálni, hanem a
szemből és a balról érkező járművek haladási szándékát is
figyelemmel kísérni.

E lsőbbségi jog meg nem adásából származó másik ri-
zikófaktor a körforgalmak szabályszerű használata. A

körforgalmak igen jól használhatók több, akár különböző
rangú utak találkozásánál is. A körforgalom elősegíti a
csomópont zavartalan forgalomlebonyolódását, mivel az
áthajtás szinte folyamatos, hiszen valamennyi irányból ér-
kezőnek egyenlő esélye van a továbbhaladásra. Emellett a
balesetek súlyossága is mérséklődik az esetlegesen ütköző
járművek egymáshoz viszonyított helyzete miatt.

N em szabad elfelejteni, hogy ezek az előnyök csak ak-
kor érvényesülnek, ha betartjuk a „játékszabályokat”,

vagyis behajtáskor elsőbbséget kell adni a körforgalomban
közlekedő járműnek, kihaladáskor pedig az irányjelzés
nem lehetőség, hanem kötelesség! Fontos, hogy a körfor-
galmat keresztező villamosnak mindig elsőbbsége van!

T ovábbi komoly veszélyforrás az elsőbbséget szabá-
lyozó jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása. Fontos

tudni, hogy a másik jármű érkezési irányától függetlenül
elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben az olyan útról
érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „El-
sőbbségadás kötelező” vagy „ÁLLJ! Elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtábla van, a keresztező útról érkező jármű ré-
szére. Míg az „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál sok
esetben elegendő lassítással meggyőződni a biztonságos
áthaladásról, addig az „Állj ! Elsőbbségadás kötelező” jel-
zőtáblánál minden esetben meg kell állni. Útkereszteződést
járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni,
hogy a vezető eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettsé-
gének és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne
tévesszen meg. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az
úttest típusa is szabályozhat elsőbbségi viszonyokat: föld-
útról érkező járművel a szilárd burkolatú útról érkező jár-
mű részére kell elsőbbséget adni.

A z elindulással kapcsolatos elsőbbségi jog meg nem
adás is jelentős szegmens ezen baleseti okot vizsgál-

va. Az úttest széléről elinduló, a várakozóhelyről az úttest-
re ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem minősülő te-
rületről az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének, az úttesten
haladó járművek és gyalogosok részére elsőbbséget kell
adni. Kis odafigyeléssel komoly kellemetlenségektől óv-
hatjuk meg magunkat!

Vad Róbert r. őrnagy MBB Titkár
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Köszönet
A Nyugdíjas Klubos számítógép kezelői tan-
folyamon tanulók nevében köszönetünket fe-
jezzük ki Soór Lászlónak a fáradhatatlan, tü-
relmes és lelkiismeretes munkájáért!
Köszönet illeti a Pusztamérgesi Hírlevél szer-
kesztőjét, Csala Istvánt is az újságban megje-
lenő cikkekért, írásokért és Tóth Attilát, aki a
most megjelent menetrendet összeállította és
megjelenését lehetővé tette! Köszönjük!

Csuka Sándorné




