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Az események most is a ko-
ra reggeli hívogatással in-
dultak, a Fonó Néptánc-
együttes tagjai és a Halasi
Hangulat Zenekar ébresztet-
te a falut - bár a húst dara-
boló, fát hasogató főzők ad-
digra már bőven ébren
voltak. Akadt, akinek a
hagymapucolás űzte el sze-
méből az álmot. A tíz óra-
kor kezdődő megnyitó alatt

már volt ahol a paprika
mennyiségét latolgatták; pa-
rázs vita esetén egy kupica
pálinka után tértek vissza
erre a napirendi pontra.
Ebben az évben 36 főző
csapat nevezett a versenyre.
A kedvezőtlen időjárás elő-
rejelzés miatt az önkor-
mányzat a főző helyek fölé
is sátrat húzott; az égiek
ugyan nem engedték hosszú

lére a pörkölteket - déltájt
már egészen kellemes volt
az idő - de azért biztos, ami
biztos. Idén is magasan volt
a léc, Olgyai András mes-
terszakács és Székhelyi Jó-
zsef színművész gondterhelt
arccal járkált a tányérok kö-
zött, de Gyuris Jánosnak, a
sokat próbált pörköltfőző-
nek se volt egyszerű a dol-
ga. Szinte alig akadt fűszer-
hiányos - ahogy egyikük
nevezte: rosszul komponált
- pörkölt és többen pro-
fesszionális tálalással fo-
kozták az ízélményt.
Amíg a zsűri pontozott, a
nagy sátor alatt is zajlott az
élet, több bográcsban rotyo-
gott a nagyközönség számá-
ra készített kakaspörkölt.
Közben a Ruzsai Betyárok
csaptak a húrok közé, hogy
ne csak a kanalak csörgése
hallatsszon. A táncos lábú-
ak már ekkor bemelegítet-
tek - vagy néhány kalóriától
igyekeztek megszabadulni.
Alig hogy deleltek egy ki-
csit a jóllakott vendégek,
kezdődtek a délutáni prog-
ramok; az Őszikék Nyugdí-

jas Klub nyitotta a sort, ka-
baré jeleneteiket az
óvodások vidám, zenés mű-
sora követte. Bohócból se
volt hiány, a MiaManó
gyermekszínház interaktív
műsorán a kisebbek kaca-
rásztak leginkább, de két
előadás között a versenyzők
is beültek a széksorokba,
hogy ha nem is Pepi bohóc,
de a zsűri kiszólítsa őket
díjátadáskor. A nap élmé-
nyeivel, erre az alkalomra
címkézett mérgesi borral és
emléklappal minden főző
gazdagabb lett, hárman pe-
dig egy-egy utazással is.
Az óvoda udvara se maradt
üresen: minden pénztárca
ellenségét, az "energiavám-
pírt" koplaltatták a Solar-
Tech Kft. szakavatott mun-
katársai és segítői.

(folytatás a 4. oldalon)
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Majdnem eláztunk, de aztán mégse
Szép kora őszi vasárnapra virradt szeptember 16án Pusztamérges. Nem volt nagyobba csönd és a nyugalom, mint általában, de a tegnaphoz képest jóval kisebb volt a sürgésfogás. A Szent István és a Kossuth utcában sem parkoltak a kocsik sűrűn egymásmellett. Véget ért a XVII. Szüreti Fesztivál és Kakaspörköltfőző Verseny  jól sikerült,mozgalmas volt; szinte csak az üresen árválkodó nagyszínpad ponyváját melengetőnapsütés hiányzott.
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Tízórai, uzsonna
Továbbra is kapnak tízórait és uzsonnát a diákok a
pusztamérgesi általános iskolában. Ez a látszólag egy-
értelmű dolog sajnos egyre több oktatási intézményben
nem annyira kézenfekvő dolog. Nyáron a Szent Ágos-
ton Katolikus Általános Iskola és Óvoda - mint a pusz-
tamérgesi általános iskola fenntartó intézménye - szá-
mításokat végzett, kimutatásokat készített és arra a
megállapításra jutott, hogy nem tudja finanszírozni a
gyerekek napi háromszori étkeztetését. ". . . a 2012-
1013. tanév szeptemberétől az általános iskolai tanu-
lóknak az eddigiektől eltérően - az intézményi étkezte-
tés keretében csak ebédet tudunk biztosítani, tízórait és
uzsonnát nem." - fogalmaz a levelében Huszka Zoltán-
né igazgató asszony.
Vagyis a szeptemberi tanévkezdéstől csak ebédet kap-

tak volna a diákok. Er-
re a döntésre a kiala-
kult kényszerhelyzet
miatt volt szükség,
mert azi étkeztetéssel
kapcsolatos anyagi kö-
telezettségek már rend-
kívül nagy terheket
róttak a fenntartóra -

így ebben a tanévben az étkeztetéssel kapcsolatos költ-
ségek fedezése néhány esetben más dologi kiadások
teljesítését is veszélybe sodorták volna, ami akadá-
lyozta volna az intézmény működtetését.
A pusztamérgesi általános iskolában nagyon magas a
kedvezményes étkezésre jogosultak száma (a 88 étkező
tanulóból 65 részesül kedvezményes étkeztetésben) a
fenntartó által az államtól igényelhető normatíva
összege pedig olyan alacsony, hogy még az ebéd árát
sem fedezi teljes egészében. A "teljes árú" térítési díjak
csak a nyersanyag árat fedezik, ami a teljes bekerülési
összeg 50%-a.
Az intézmény részletes kimutatást küldött az önkor-
mányzatnak a pusztamérgesi általános iskola étkezte-
tési költségeiről, amelyben kitért a létszámadatokra és
részletezi a napi 2 plusz étkezés (tízórai és uzsonna)
kiadásait is. Évi 9,5 hónappal számolva - a szülői befi-
zetéseket levonása után - jelentős plusz költség terheli
a fenntartót, amit már nem tudott vállalni.
A képviselő-testület kiemelt fontosságú ügyként kezel-
te a kialakult helyzetet és megvizsgálta annak lehető-
ségét, hogy megoldást találjon a felmerült problémára.
A többszöri egyeztetések eredménye képpen mindhá-
rom étkezés megmaradt, az étkeztetés normatívája az
önkormányzat költségvetéséből került kiegészítésre.

Dr. Papp Sándor
polgármester

találkozó
A települések közigazgatási
határainak találkozásánál a
négy kopjafa jelzi mindenki-
nek, hogy a négyeshatár
nem pusztul tovább. A fara-
gott címeres emlékoszlopok
szimbólummá váltak, immár
nem falvakat elválasztó, ha-
nem múltat és jelent össze-
kötő közös pontot jelente-
nek. Ahogy jelkép a négy
egyforma, honfoglalás kori
motívumokkal is díszített

kopjafa, történeti folyamatosságot jelent és települések az itt
élők - a legnehezebb körülmények között is - Balotaszállás,
Pusztamérges, Öttömös és Ruzsa feltétlen élni akarását
szimbolizálja.

Idén is ünnepeljünk együtt!
Az összefogás a szervezésben is megmutatkozik; település-
ről településre száll a rendezés joga, ez évben Balotaszállás
koordinálja az eseményeket.

Október 12-én (pénteken)
10 órára várják az érdeklődőket a Négyeshatárhoz, ahol ün-
nepi műsorral emlékezünk meg eleinkről és a versekkel,
énekekkel fejezzük ki az összeartozás és egymás kölcsönös
segítése iránti elkötelezettségünket.
Az érdeklődőket 1 /2 10-kor a Pusztamérgesi Önkormányzat
gépjárműve szállítja ki az eMagyarország Pont elől. Várható
visszaérkezés a közös ebéd után, 1 3 óra után történik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Négyeshatár

60on túliak találkozója
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén
is vendégül szeretnénk látni a Puszta-
mérgesen élő idősebb korosztályhoz
tartozó embereket, és szeretnénk ve-

lük eltölteni egy kellemes délutánt.
A találkozóra az önkormányzat lehetőségeit is

figyelembe véve azokat tudjuk meghívni és vendégül látni,
akik Pusztamérgesen állandó lakcímmel rendelkeznek és 60
éven felüliek, illetve ebben az évben töltik be 60. életévüket.
Ezen gondolatok jegyében Tisztelettel meghívom a Művelő-
dési Házban 2012. november 8-án (csütörtökön) 11 órakor
kezdődő VIII. Idősek Találkozójára.
A délután sikeres megszervezése érdekében 2012. október 19-
ig minden érintett részére jelentkezési lap kerül postázásra,
melyben a részvétellel kapcsolatos tudnivalók szerepelnek.

Tisztelettel:
Dr. Papp Sándo polgármester
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Gyakorlat éselmélet
Addig nincs baj, amíg nincs baj
Az, hogy a közismert mondás sokáig
érvényben maradjon és az esetleg
bekövetkező baj minél kisebb le-
gyen, folyamatos készenlétre és az
ismeretek gyarapítására van szük-
ség. Fokozottan igaz ez a tűz- és ka-
tasztrófavédelemre. A helyi önkén-
tes tűzoltók éves kiképzési
munkaterve igazodik ehhez az írat-
lan szabályhoz. Szeptemberben a
Pusztamérges Községi Szent Flórián
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzvé-
delmi oltás gyakorlaton vett részt
Ruzsa Köztestületi Tűzoltóságának
tagjaival és önkéntes tűzoltóival
együtt. A Középiskola épületében
szimulált tűzesethez vonultak és a
tűzoltásvezető utasítása szerint fel-
adatokat hajtottak végre. Helyszíni

bejáráson is áttekintették azokat a
fontos lépéseket, amelyek eredmé-
nyesen szolgálják tűzoltás esetén a
gyors, hatékony és szakszerű be-
avatkozást. A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság hely-
színen tartózkodó, a gyakorlatot
figyelemmel kísérő szakembere elis-
meréssel szólt a pusztamérgesiek
munkájáról is. "Példa értékű a hoz-
záállás és munka, ahogyan a puszta-
mérgesiek dolgoztak ezen a gyakor-
laton. Elismerés illeti őket azért is,
hogy szabadidejüket áldozták ezért a
gyakorlatért, ami számukra nem volt
kötelező. " - hangzott el az összefog-
lalóban.
Az októberi első vasárnapon tartott
foglalkozásukon meghívott vendég-
ként jelen volt Babud Jenő tűzoltó
alezredes, a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetője, aki kö-
tetlen beszélgetésen a katasztrófavé-
delem szervezeti felépítésében nem-
rég bekövetkezett, az önkéntesek
munkáját is érintő változásokat és

annak kezdeti tapasztalatait osztotta
meg a hallgatósággal. Örömét és el-
ismerését fejezte ki az iránt, hogy a
pusztamérgesi tűzoltókkal - négy
kategóriából - a második legjobb
együttműködési megállapodást köt-
hették meg.

Az átalakított katsztrófavédelmi
rendszer új struktúráját meg kell
még szokni. Jó hír az önkéntesek ré-
szére, hogy a jelek szerint a finan-
szírozás is megjelent a rendszerben,
így várhatóan lesz pénz a feladatok
ellátására. A helyi civilek támogatá-
sa mindig jó elképzelés, mert hely-
ismerettel rendelkeznek, gyorsan
bevethetők, a gyakorlati tapasztala-
tok pedig arra utalnak, hogy szak-
mailag is megfelelnek és elhivatot-
tak.

Pusztamérgesen megvannak az
alapvető működési feltételek (szer-
tár, gépjármű, üzemanyag) amit az
önkormányzat biztosít, a felszerelést
és a tűzoltók kötelező orvosi vizsgá-
latának költségét pedig az egyesület
saját- és pályázati forrásokból te-
remti elő. Igaz, ez a munka jár némi
áldozatokkal a szabadidő, a család és
a szórakozás rovására, de a haszna
vitathatatlan. Persze menne tovább
az élet enélkül is. . . mert addig nincs
baj , amíg nincs baj . Na de ha lenne,
akkor mi lenne?

Csala István

Police Mail
Az ENSZ közgyűlése 1991 -ben nyilvá-
nította október 1 -jét az Idősek Világnap-
jává. Demográfiai adatok szerint jelenleg
a Földön körülbelül 600 millió fő tarto-
zik ehhez a korosztályhoz. Magyarorszá-
gon hozzávetőleg minden ötödik ember
időskorúnak számít, vagyis betöltötte 60.
életévét.
A bűnözés nincs helyhez, időhöz, alka-
lomhoz kötve. Korunk változásával
újabb és újabb formái jelennek meg, más
és más veszélyeket hordozva magukban.
A bűnt megelőzni főként ott lehet, ahol
az megvalósulhat, és elsősorban azok
előzhetik meg, akiket fenyeget. A
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
kiemelt figyelmet fordít az idősek és
egyedül élők biztonságának megteremté-
sére. A „Nagyszüleink biztonsága” elne-
vezésű bűnmegelőzési program évek óta
sikerrel működik.
Az első és legfontosabb, hogy idősebb
rokonainkra, ismerőseinkre, szomszé-
dunkra kiemelt figyelmet fordítsunk.
Hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a la-
kókörnyezetükben feltűnő idegeneket kí-
sérjék figyelemmel, esetleges közeledé-
süket egészséges bizalmatlansággal
fogadják. Fontos hangsúlyozni, hogy
otthonaink ajtaját minden esetben be kell
zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt
megfelelő védelmet! Házalókat, táskából
áruló személyeket ne engedjünk be a la-
kásba! A tőlük való vásárlás is komoly
kockázattal járhat, mert lehet, hogy csa-
lóval állunk szemben. Ha pénzváltás
ürügyével csengetnek be, ajánlatos
visszautasítani a kérést, mert előfordul-
hat, hogy hamis bankjegyet akarnak fel-
váltatni, vagy trükkös tolvajokkal van
dolgunk. Ha a látogató hivatalos szervre
hivatkozik, kérjük, hogy mutassa meg
fényképes igazolványát, jelvényét. Meg-
takarított pénzünket, ékszereinket, érté-
keinket minden esetben elzárva kell tar-
tani! Az általunk értékesnek tartott
tárgyakról ajánlatos listát vezetni, feltün-
tetve azon a legfontosabb jellemzőket.
Egy megbízható szomszéd nagyban hoz-
zájárulhat személyes biztonságunkhoz,
hisz adódhatnak olyan helyzetek, amikor
az azonnali segítség nélkülözhetetlen.
Szükség esetén hívják a 107-es, 1 12-es
segélyhívókat!

barka@csongrad.police.hu
62/562-410

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTON-
SÁGA ÉRDEKÉBEN!

Rendőrségi segélyhívó: 1 07
Központi segélyhívó: 112

TELEFO�TA�Ú: 06-80/555-111

"Első kategóriába sorolt, rend-
szerbeállító gyakorlatra is köte-
lezett, a kisebb tűzhöz önálló vo-
nulásra és intézkedésre a
környéken eddig csak Kiskun-
majsa önkéntesei rendelkeznek
minden szükséges (a hatóság ál-
tal is bevizsgált) technikai eszkö-
zökkel. Ezt a jelenlegi finanszí-
rozás és fenntartási költségek
ismeretében csak jelentős anyagi
ráfordítással lehet megvalósíta-
ni, ezért egyáltalán nincs szé-
gyenkezni való a második kate-
góriába sorolásért, mert ez is
átlag feletti teljesítményt jelent. "

(Babud J. )
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Majdnem eláztunk...

(folytatás a címoldalról)
Praktikus tanácsokkal látták el az ér-
deklődőket és a gyakorlatban is bemu-
tatták, hogyan és mivel lehet kívül –
vagy éppen belül – rekeszteni a zajt,
hideget és meleget.

Az ugróköteleseket szemmel látható-
lag nem küldte padlóra a pörkölt -
vagy rutinosan a fellépés utánra időzí-
tették az ebédet - mert a sok rangos
versenyről érmekkel hazatérő csapat
tagjai ez alkalommal is parádés mű-
sorral szórakoztatták a közönséget.
A megújult és átépített Művelődési
Házban is zajlott az élet. Vas Sándor
amatőr festő, Simonics János festő-
művész és az ügyes kezű gyöngyfű-
zők munkáiból nyílt alkalmi kiállítás.
A kis teremben az egészséges élet-

módhoz, táplálkozáshoz kaptak taná-
csokat (sőt készítményeket is) az ér-
deklődők.
A hét közepén zajló termelői borver-
senyen is szép eredmények születtek:
a mezőny erősségét mi sem jellemzi
jobban, mint hogy a szigorú szempon-

tok szerint zajló értékelés során min-
den szőlősgazda bora elérte az arany-,
ezüst- vagy bronz minősítést. Aradsz-
ky László öt borral nevezett - nem ap-
rózta el, öt aranyérmet gyűjtött be.
A tompaiak műsora a balkáni táncok-
ba engedett betekintést, kóló táncuk
nagyon tetszett a közönségnek. A

néptánc és népzene után gyors stílus-
váltás: a fitnesz egyik ága, a zumba
sem volt kispályás produkció.
A tombola sorsolást követően Tihanyi
Tóth Csaba és vendégei álltak szín-
padra, hogy operett slágerekkel szóra-
koztassák a közönséget. Szó ami szó,
a Barátok Közt Novák szakija jobban
otthon van az éneklésben, mint a so-
rozatban anno a sörfőzésben! A No-
vák Futár pedig nyilván szünetel. . .

Mindent a szemnek - de enni
csak a nagy bográcsból szabad

Évről évre több rutinos gasztro-ven-
dég érdeklődik afelől, hogyan tuda
valamelyik csapat főztjéből vásárolni,
mert a tapasztalatuk szerint ez még az
országos hírű, sokezres érdeklődőt
vonzó gasztronómiai rendezvényeken
- mint például a Bajai Halászlé főző
Verseny vagy a Grillfesztivál - sem
megoldott dolog. Nos a probléma
nem újkeletű és nem a főzőmesterek
és a szervezők fukarságán múlik. A
gasztronómiai fesztiválok házigazdái,
figyelemmel a hatályos élelmezés
egészségügyi szabályokra, az ANTSZ
rendelete szerint nem szervezhetnek
olyan főzőversenyt, ahol az elkészült
ételeket szabadon árusítják. Sok krité-
riumnak együttesen kellene teljesül-
nie ahhoz, hogy ez lehetővé váljék.
Jelentős kockázati tényező a szabad
tér, ahol nehezen biztosíthatóak a hi-

giéniai előírások; a három fázisú mo-
sogatás megléte és a használt tisztító-
és fertőtlenítő szerekhez tartozó koc-
kázati adatlapok, valamint a hozzá
kapcsolódó - szakértő által minden
vendéglátóipari egységre speciálisan

elkészített HACCP kockázatelemzés -
csak a jéghegy csúcsa. Másik sarkala-
tos pontja a dolognak a NAV által
előírt bejelentési- és számlaadási kö-
telezettség, amelynek egy lelkes ba-
ráti társaság (akik szeretnek főzni)
nyilvánvalóan nem felel meg. Nem is
dolguk, hogy megfeleljenek, ők a fő-
zés, a társaság és egy jó hangulatú
verseny öröméért neveznek be - bi-
zony vannak közöttük olyanok, aki
vendégből váltak versenyzővé, hogy
ott és akkor olyat ehessenek, amilyet
szeretnének. Ez az út viszont minden-
ki előtt nyitva áll - szervezni kell egy
csapatot és be kell nevezni! Jó eset-
ben a kiadós ebéd emlékén kívül ok-
levéllel és a hozzá tartozó nyere-
ménnyel térhetnek haza.
Kakaspörköltre "lefordítva" ez annyit
jelent, hogy a csapat egy görög nyara-
láson főzött bográcsos mellett idézhe-
ti fel a szép emlékű versenyt.

IV. Pusztamérgesi
Termelői Borverseny eredményei:Ördög Imre Saszla 2011. 17,8 ezüstSzöllösi László Kerti vegyes 16,83 bronzPapp Sándor Csemege 2011. 17,76 ezüstVas Sándor Csemege vegyes 16,83 bronzAradszky László Kövidinka 19,06 aranyPapp Ferenc Kövidinka 18,63 aranyFarkas Testvérek Kövidinka 2011. 16,57 bronzAradszky László Rajnai Rizling 18,57 aranyFarkas Testvérek Rajnai Rizling 18,1 ezüstAradszky László Olaszrizling 18,67 aranyKószó Ferenc Olaszrizling 117,13 bronzKószó Ferenc Vegyes Rizling 16,9 bronzAradszky László Ottonel muskotály 19,13 aranyAradszky László Kékfrankos 18,7 aranySzöllösi László Otelló‐Eger csillaga 16,93 bronzVas Sándor Ribizli bor 15,8 oklev.Farkas Antal Meggy bor 19,06 aranyFarkas Testvérek Meggy bor 18,47 ezüstFigura Zoltán Meggy bor 17,5 ezüst
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A tűzijáték most is látványosra sike-
redett. Az Apostol együttes nem bíz-
ta a véletlenre, kétszer is hagyta ma-
gát visszatapsolni a színpadra.
Meződi József énekes le sem ment:
„Az egész koncerten az a legfárasz-
tóbb, hogy lemegy az ember. . . azután
visszajön. Én maradok.. . úgyse
hagynak itt.” - foglalta össze sebté-
ben erről alkotott filozófiáját. És iga-
za volt. Nem hagyták ott, visszajöttek
a zenész társak is. Játszottak régi, is-
mert dalokat és felcsendült néhány új
– vagy újra hangszerelt - nóta a ta-
valy év végén megjelent „Szívek
dallama” címet viselő albumról is.
Alig halt el a vastaps visszhangja, a
sátor alatt a Halasi Hangulat Zenekar
már húzta a friss csárdást, hogy le-
gyen mire ropnia azoknak, akik a
pörköltből felszedett kalóriáktól kí-
vánnak megszabadulni, vagy az
egész napi fáradtságot méltóképpen
szeretnék megkoronázni. Volt rá le-
hetőség a késő éjszakába nyúló mu-
latságon, ami idén sajnos kisebb cse-
tepatéval végződött. Faluhelyen
bizony még manapság is megesik,
hogy összevillannak a sarkantyúk.. .
de ez már egy másik történet.

Csala István

a XVII. SZÜRETI FESZTIVÁL ÉS
KAKASPÖRKÖLT-FŐZŐ VERSE�Y TÁMOGATÓI:

ANDROMÉDA Travel - Székesfehérvár, Öttömös, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Ásotthalom, Mórahalom, Domaszék község Önkormányzata, Vas Sándor, EDF-
DÉMÁSZ, Farkas Antal - Kiskundorozsma, Csóti János, Szűcs József, Vass Jó-
zsef, Tóth István, Eszter László, Frank István, Vincze László, Pulai Gábor, Dr.
Tóth Lászlóné, RÁDIÓ 88 - Szeged, Nagy András, Csongrád Megyei Település-
tisztasági Kft. - Szeged, Szűcs Béla, Buknicz János, Szabó Mihály - Üllés, Mau-
rizio Pascolini, Király Mihályné, Lasancz Péter, PARTISCUM XI. Takarékszö-
vetkezet, Bezdány Zoltán, Kószó Zsolt, Farkas Csaba, Szélpál Sándor, Szekeres
Antal, Gyuris János, ifj . Farkas István, Papp Sándor, SOLAR-TECH Kft. - Sze-
ged, Figura Károlyné, Maróti Zoltán, BORDÁNY FRUCT Kft, Csíkos István,
Márta István, SZÖGI Kft. - Szeged, Kispál Gábor, ifj . Farkas József, Farkas Má-
tyás - Ásotthalom, Varga Dániel - Ruzsa, Népszabadság Szövetkezet - Ruzsa,
Horváth Zoltán - Ruzsa, Dr. Papp Zalán - Szeged, Sánta Gábor, Turcsányi János,
INTER PROBITAS Kft., Általános Iskola dol-
gozói, Hétszínvirág Óvoda dolgozói, Pusztamér-
gesi Önkormányzat dolgozói, id. Farkas István,
Buknicz János, Veres Krisztina és Ótott-Kovács
Bernadett, Gárgyán Géza, Szabó Rita, Szabó
Lilla Nikolett, Jágerné Tóth Ildikó, Szekeres
Antalné, Gondozási Központ dolgozói, Szegedi
Erika - Szeged, Szabó István - HASZA-Green-
power Kft., Makra Jenő - Üllés, POLGÁRŐR-
SÉG Pusztamérges, Complex Kiadó

A TŰZIJÁTÉK
TÁMOGATÓI

Dér Attila, Simhercz Zol-
tán, Sutka Judit és Fenesi
Attila, Mulati Mihály,
BORDÁNY FRUCT Kft.,
Fodorné Ábrahám Irén,
Maurizio Pascolini, Bara-
konyi Sándor, Kószó Zsolt,
Makráné Körtvélyesi Tün-
de, Dr. Dancsik Zoltán,
Szögi László, Darázs Ist-
ván, Dr. Tasi Hajnalka és
Balogh Ferenc, Szabó Mi-
hály, Papp Ferenc, Krisztin
Krisztián, Kispál Gábor,
Kispál István

Zöldsuli 2012
A Magyar Cetelem Bank és a WWF
által hirdetett pályázaton intézmé-
nyünk, a Szent Ágoston Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda Pusztamérge-
si Telephelye 500.000,- Ft-ot nyert az
iskola környezetének zöldebbé tételé-
re. Sikerünk a közösség összefogásá-
nak eredménye volt, sokan segítettek
szavazatukkal.
A pályázatban foglaltak megvalósítá-
sa a nyári szünetben kezd ődött. A fü-
vesítésre kiválasztott udvarrészen ere-
detileg üvegházak álltak,
elhanyagolt környezetben. A
terület kitakarítását az önkor-
mányzat dolgozói vállalták. El-
hordták az üvegházak veszélyes
maradványait, feltörték a be-
tonlapokat. A munka oroszlán-
része volt ez, amelyet nélkülük
nehezen oldottunk volna meg.
Szeptember elején helyi vállal-
kozók segítségével a terület fel-

szántására, szerves trágya kijuttatásá-
ra, a felszántott föld hengerelésére,
tömörítésére került sor. Ezzel még
nem ért véget a talajmunkák sora: lo-
csolórendszert helyeztek a földbe,
hogy új parkunk hosszú távon is be-
tölthesse „zöld oázis” funkcióját.
A hónap második felére jól el őkészí-
tett terep várta, hogy az iskola tanulói
és dolgozói is kivegyék részüket a
parkosításból. A munkák elvégzésé-
hez ezúttal is az önkormányzat dolgo-
zói nyújtottak segítséget. Előzetes ter-
veink alapján kiárkoltuk a sövény
helyét, fagyalt ültettünk. A következő

lépésben a facsemeték kerültek a föld-
be. Az ásásban, locsolásban a gyere-
kek is örömmel vettek részt. Végül a
fű elvetésére került sor. A nap végére
kirajzolódott parkunk új képe: egy
gyerekek és felnőttek számára egy-
aránt kikapcsolódást biztosító terület-
tel lettünk gazdagabbak.
Településünkre eddig is jellemző volt
az összefogás, az összetartozás ereje.
A pályázattal és annak megvalósításá-
val ismét lehetőségünk nyílt ennek
megmutatására. Köszönettel tartozunk
a pályázatot kiíró szervezeteknek, hi-
szen anyagi segítségük nélkül nem

tudtuk volna elérni cé-
lunkat. A megnyert
összeget azonban meg-
sokszorozta az a segítő
hozzáállás, amelyet az
önkormányzat és dolgo-
zói részéről tapasztal-
tunk a parkosítás során.
Köszönjük a felajánlott
segítséget és munkát!

Általános Iskola
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Ruzsa felett az ég
Szó sincs Wim Wenders Berlinben játszó-
dó filmdrámájának feldolgozásáról - de azt
alighanem csak az idősebbek tudják, hogy
a II. világháború alatt Ruzsa felett is lelőt-
tek egy repülőgépet.
A tragédia 68. évfor-
dulójára a gép len-
gyel pilótáinak, kato-
náinak állítottak
emlékművet a szom-
szédos településen.
Brzózka Marek, Sze-
geden élő lengyel
származású szobrászművész alkotását
szeptember 28-án avatták fel az Alkot-
mány téren.
Az eseményen részt vett Roman Kowalski,
a Lengyel Köztársaság budapesti nagykö-
vete, gen. bryg. Krzysztof Żabicki, a len-
gyel légierő dandártábornoka, dr. Karol
Biernacki, a Lengyel Köztársaság szegedi
tiszteletbeli konzulja valamint Sánta Gi-
zella, Ruzsa község polgármestere és Oláh
András Pál történész. Az emlékművet dr.
Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye püspöke áldotta meg.

Több olyan ruzsai lakos is ott
volt az emlékmű avatásán, aki
1944-ben szemtanúja volt a
gép lezuhanásának. Fodor Já-
nosné a lengyel katonák tragé-
diájának hajnalán egy bálból
ment haza, Vass Imre pedig
kisfiúként másnap látta, mi tör-
tént. Az ünnepségen lengyel és
magyar katonák álltak díszsor-
falat, és az áldozatok emlékére
díszlövés is eldördült.

forrás: Csongrád Megyei
Közgyűlés Sajtószolgálata

Háttér:
Az 1944. augusztus 1 . és október 2. kö-
zött zajló Varsói Felkelés során a föld-
alatti mozgalomból szervezett Honi
Hadsereg a német megszállókat úgy
akarta kiűzni a lengyel fővárosból, hogy
megelőzi a szovjet felszabadítást. A fel-
kelés 63 nap után a hatalmas létszámbe-
li és technikai fölény miatt elbukott. A
hazájukért harcoló lengyel katonák és
civilek körében a 2 hónap hatalmas ál-
dozatokkal járt. 1 6 ezer katona és 200
ezer civil vesztette életét. Több százez-
ren német fogságba, koncentrációs tá-
borokba, kényszermunkára kerültek.
A varsói felkelőknek juttatott el segély-
szállítmányt az a brit irányítással műkö-
dő 1586. Különleges Műveleti Század
kötelékében felszállt repülőgép is, ame-
lyet 1944. szeptember 1 1 -én, hajnali 3
órakor Ruzsa (akkor Szeged-Csorva já-
rás) fölött üldözőbe vett és lelőtt egy
német éjszakai vadászgép. A repülőn 7
lengyel katona teljesített szolgálatot,
mindannyian azonnal szörnyethaltak. A
személyzet tagjai ma a solymári brit ka-
tonai temetőben nyugszanak.

Az Országgyűlés 2012. július 12-én
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési Ka-
maráról szóló 2012. évi CXXVI. tör-
vényt, amely kötelező tagságot ír elő
az agrárszektor és az élelmiszeripar
valamennyi piaci szereplője számára.
Minden természetes személy és gaz-
dálkodó szervezet, aki a törvény
meghatározása szerint agrárgazdasági
tevékenységet folytat, kötelezetté vá-
lik az agrárkamarai tagságra.

A leendő kamarai tagok legké-
sőbb 2012. november 30-ig kö-

telesek a www.agrarkamara.hu hon-
lapon található online regisztrációs
felületen bejelentkezni a nyilvántar-
tásba és befizetni a kamarai hozzájá-
rulást a közzétett számlaszámra.

R EGISZTRÁCIÓRA KÖTELE-
ZETT minden olyan Magyaror-

szágon tevékenykedő természetes
személy és gazdálkodó szervezet,
aki:
- őstermelőként vagy egyéni vállal-
kozóként agrárgazdasági tevékenysé-
get folytat, vagy
- gazdálkodó szervezetként Magyar-
országon székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkező élelmi-

szerlánc-felügyeleti információs
rendszerben nyilvántartott és agrár-
gazdasági tevékenységet folytató,
vagy a fenti feltételek hiányában ag-
rárgazdasági tevékenységet főtevé-
kenységként folytató jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaság, (egyéb állami gazdál-
kodó szerv, egyéni cég, szövetkezet,
egyesülés, egyes jogi személyek vál-
lalata, leányvállalat, erdőbirtokossá-
gi társulat, európai szövetkezet, eu-
rópai részvénytársaság) .

R egisztrációhoz az alapadatokon
kívül (név, lakcím, telefon, e-

mail cím) kívül szükség van az őster-
melői igazolvány számára, az abba
bejegyzett tevékenység kód(ok)ra va-
lamint az MVH által adott regisztrá-
ciós számra is.
Az e-mail cím
megadása
azért fontos,
mert a kamara
ezen keresztül
fogja majd tájékoztatni tagjait az őket
érintő tudnivalókról és ide küldi a
visszaigazolást a sikeres regisztráció-
ról is. A családtag rendszeresen fi-
gyelt "sima" e-mail címe is megfele-

lő, nem szükséges ügyfélkapun
bejelentett címmel rendelkezni, az
nem feltétele a sikeres nyilvántartás-
ba vételnek!

A regisztrációnként 5000 Ft kö-
telező kamarai hozzájárulás

megfizetésének határideje is 2012.
november 30. A nyilvántartásba vétel
csak azt követően történik meg, hogy
a hozzájárulás befolyt a Magyar Ag-
rárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004 szá-
mú számlájára (Volksbank).

A z Agrárkamara nagy hangsúlyt
fektetett az alapos tájékoztatás-

ra, a gyakran ismételt kérdéseket
(GYIK) a honlapján külön listába
foglalta. Regisztrációs ügyfélszolgá-
latuk elérhető a 80 / 91 1 -078-as zöld
(azaz ingyenesen hívható) számon
hétfőtől-péntekig 9 - 14 óra között.

K érdését írásban is elküldheti a
regisztracio@agrarkamara.hu

e-mail címre, ha pedig elakad a kitöl-
tésben forduljon a falugazdászhoz
vagy érdeklődjön az eMagyarország
Pontban, ahol szintén segítséget kap-
hat, elkészítheti és kinyomtathatja a
kapott regisztrációs adatlapot is.

Csala István

AGRÁRKAMARAI regisztráció október 30ig
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Legyen az elsők között! A helyi eseményeket és
programokat kövesse az interneten is!

www.pusztamerges.hu




