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Nehiggyetekafénynek,
alangyosdéliszélnek,
nehiggyetek, tifák!
Aludjatokelhalkan,
apárállóavarban
félignyíltibolyák.

Rügyek, csakvissza, vissza!
azég akármily tiszta,
mostjátszikálnokul.
Hiábazöldapázsit,
Máranovemberjáritt,
Smirebealkonyul–

Ködgyűjtvámota tájról,
s a tétovázófákról

-mintszédült, vak szeszély -
leszaggatmindenéket,
és szétdúlmindenszépet

anovemberiéj.
G. Ferenczy Hanna

Siteri Emese rajza,
forrás: www.egyszervolt. hu

A Hírlevél hamarosan a megjelenésének VIII. évfolyamához érkezik. Elsődleges célja a közéle-
ti-, gazdasági-, kulturális- vagy sport témájú tájékoztatás, de ez nem zárja ki azt, hogy helyet
kapjanak az imént felsoroltakon kívül versek, rajzok, receptek is. Erre már történtek próbálkozá-
sok; a jó ötletekre ezután is "vevők" vagyunk! Ha szívesen közzétenné alkotásait oldalainkon,
jelentkezzen a Szerkesztőségben! Legyenek helyi rajzaink, verseink és receptjeink!

Idén a nyolcadik alkalom-
mal szervezte meg a köz-
ség önkormányzata a 60-
on túliak találkozóját. A
kiküldött meghívók több
mint 50%-a érkezett vissza
kitöltve.
Négy bogrács pörkölt alá
gyújtottak a Művelődési
Ház udvarán; az idősek kö-
zül sokan most látták elő-
ször belülről is a nemrég
felújított intézményt.

Amíg kint a főzőmesterek
a fűszerezéssel foglalatos-
kodtak, a meghívottakat az
óvodások, általános iskolá-
sok, gimnazisták és a klu-
bot alakított nyugdíjas tár-
sak szórakoztatták.
Először sok kis tyúkanyó
és csibe népesítette be a
színpadot; és a vidám mű-
sorban a héja bizony hop-
pon maradt!

Ahogyan az egész rendez-
vény, már az is hagyomány
számba megy, hogy a mű-
soron kívül a legfiatalab-
bak kis ajándékkal kedves-
kedtek a legidősebbeknek.
Idén kis faliképet kaptak a
vendégek: cseresznyét, ba-
rackot. Kinek mi jutott. Az
általános- és a középiskola
tanulói után a Nyugdíjas-
klub tagjai adtak műsort.
Az énekek és versek után a

közönséget egy kabaré je-
lenettel vidították, ami mi
másról szólt volna, mint
arról, hogy idős korban bi-
zony már ezt-azt elfelejt az
ember. . .

Tudod, azazizé... na,
mostnemjuteszembe...
Néha bizony megesik ez
fiatalabb korban is!
Harangszóra még nem, de

nem sokkal utána útra kel-
tek a teli pörköltes tálak,
amelyeket a Polgármesteri
Hivatal, az önkormányzat,
a Gondozási Központ dol-
gozói és a képviselő-testü-
let tagjai "kormányoztak".
Ők készítették elő a ren-
dezvényt, az utómunkák is
az ő kezük munkáját di-
cséri - és várhatóan a jövő
évi találkozón is velük fut-
nak majd össze, akik elfo-
gadják majd a meghívást.

A vendégseregnek idén se
volt sietős, beszélgetéssel
és borozgatással kelleme-
sen telt az idő.

Csala István

Hatvanon túliak találkozója

Jó gondolat volt
Kettős céllal szervező-
dött annak idején ez a
rendezvény - mondta
köszöntőjében Dr. Papp
Sándor polgármester. Az
egyik, hogy alkalmat te-
remtsen az önkormány-
zat is a találkozásra, be-
szélgetésre. . . hogy meg
lehessen osztani bút-bajt
és örömet.
A másik a köszönetnyil-
vánítás: hogy a mostani
idősek felneveltek ben-
nünket. Hogy példájukat
követve azzá lehettünk,
akik vagyunk.

Dr. Papp Sándor
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Pusztamérges Község Önkormányzata az Erőforrások Minisztériummal együttműködve a 2013. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támoga-
tási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támoga-
tás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 /2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-
tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberé-
ben tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül fo-
lyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósítás feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második fél-
évére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intéz-
ménybe.
 em részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú

szakképzésben vesz részt,
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos

és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban

újra kell pályázni! ! !

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló

középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni.

 em részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat

egymást követő tanulmányi félév.

"A" tipusú pályázat
A 2012/2013. tanév második, és
a 2013/2014. tanév első félévére

A pályázattal kapcsolatos adatkezelés szabályairól, a be-
nyújtandó mellékletekről, igazolásokról, az elbírálás ha-
táridejéről, a folyósítás feltételeiről részletesen a község
hirdetőtábláján, a Közösségi Ház folyosóján és a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján olvashat.

Benyújtási határidő: 2012. november 23.
A pályázat benyújtási helye: Pusztamérges Község Pol-
gármesteri Hivatala, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. tel:
62/286-851 ügyintéző: Papp Lászlóné

"B" tipusú pályázat
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatalok számára

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges! Ezt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

FIGYELEM!
Változás a pályázás rendjében!
A rögzítés és benyújtás az
alábbiak szerint történik:
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Szomszédoltak az óvo-
dások. Október 18-án
tényleg az óvoda szom-
szédságában, a Szent
Flórián Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület szertárába
látogattak. Megismer-
kedtek a használatban lé-
vő védőfelszerelésekkel,
amelyeket a tűzoltók
rendszeresen használnak.
A magas színvonalú
munkát és felkészültsé-
get bizonyító, vitrinben
sorakozó serlegekre, ku-
pákra mindenki rácso-
dálkozott, a legnagyobb
elismerést mégis a ké-
szenléti helyiség nagy
zöld biliárd asztala arat-
ta. A zöld posztón ta-
picskolva hallgatták Kó-

szó Zsolt gépkocsivezető
és Vincze László ifjúsági
felelős beszámolóját tűz-
ről, füstről, lángról és
vízről. A kérdésekre ki
félve, ki bátran válaszolt;
hogy ki szeretne tűzoltó
lenni, arra pedig már kó-
rusban, hangosan érke-
zett a felelet. Mindenki.
A szertár látogatás ter-
mészetesen nem lett vol-

na teljes, ha nem le-
het "kipróbálni" a
nagy piros autót!
Gyorsan kialakult a
körforgalom a kocsi
körül: aki nem győz-
te kivárni a sorát,
hogy a volán mögé
üljön, az a vonuló raj
helyére mászott be -
az egyik ajtón fel, a
másik ajtón le. A
gyakorlott autósok
hamar megtalálták a
kürtöt is, onnantól
kezdve az volt a fő att-
rakció, nem kis derültsé-
get okozva minden meg-
szólaláskor. És a jövő kis
tűzoltói még nem is tud-
ták, hogy a java hátra
van!

Egy mini tűz keletkezett
a szertár udvarán, amit
puttonyfecskendővel kel-
lett eloltani. De nem ám
csak úgy kutyafuttában,
hanem igazi sisakban!
Na, erre kezdetben csak
kevesen vállalkoztak, de
a látványos és gyors si-
ker a többiek bátorságát
meghozta, a házigazdák
alig győzték újra gyújta-

ni az eloltott tüzet!
A sisakot mindenki na-
gyon nagynak és nagyon
nehéznek találta - a láto-
gatási időt pedig nagyon
rövidnek. Akárhányan
próbálták is fel a sisakot,
mindig volt legalább egy
lurkó, aki azt állította,
hogy rajta bizony még
nem volt! Ezért a cso-
portképhez nem volt
egyszerű összeállni; az
óvónénik segítségére is
szükség volt. A sorako-
zónál az hozta meg az
eredményt, hogy min-
denkinek úgy kellett vi-
selkedni, mintha már
igazán tűzoltó lenne. És
így tényleg gyorsan
ment!

Csala István

Pálinka sunrise
A szeptemberi Szüreti Fesztiválon
mutatta be először az Őszikék
Nyugdíjas Klub azt a rövid, de annál
vidámabb műsorát, amivel novem-
ber 1 3-án a petőfitelepi Művelődési
Házban lépett fel a nyugdíjas cso-
portoknak szervezett Ki-Mit-Tud
vetélkedő elődöntőjén. A nem szok-
ványos táncos produkció mindenki
arcára mosolyt csalogatott.
Több fordulóból állt a vetélkedő,
október 26-án Kiskundorozsmán
kabaré jelenetekkel léptek közönség
elé. Erős a mezőny, és szigorú a
zsűri; ugyanazzal a mércével méri a
profi prózamondókat, mint a pár hó-
napja készülő előadókat.

Produkciójukkal ugyan most nem
jutott tovább a pusztamérgesi csa-
pat, ennek ellenére a következő al-
kalmakra ugyanakkora lelkesedéssel
készülnek, mint ahogyan azt idáig is
tették.

Csala István

Kis tűzoltók a szertárban

Ideje váltani téli gumira!
Már sokan lecseélték a nyári gumikat az autókon, de a legtöbben
csak akkor ragadnak kerékkulcsot - vagy mennek szervízbe - ha
leesik az első hó. Pedig a biztonságos közlekedés érdekében sok-
kal hamarabb érdemes váltani! Már az októberi hidegek idején se
volt korán.. . az útviszonyok indokolták is. Nem olcsó mulatság a
csere, de mindeképpen kifizetődő. A nemrég Üllésen közlekedő
autós tudna mesélni, aki kopott nyári gu-
mikkal közlekedve Fordjával együtt az
árokban kötött ki. Szerencsésen meg-
úszta ennyivel. A talajmenti fagyok
bekövetkeztével a puhább anyagú
téli gumi tapadása nagyságrendek-
kel jobb, mint a nyárié. Ha télen is
autózik, mindenképpen cseréljen!
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A temetőben is van már
harang
Lélekharang szól ezután a temetőben. Október 31 -én
dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházme-
gye püspöke szentelte fel azt a harangot, amelyet
Gyuris Ferencné Irénke néni adományozott a köz-
ségnek. Az 55 kg-os és 55 cm átmérőjű harangot az

ország egyetlen harangöntője, Gombos Miklós őr-
bottyáni aranykoszorús mester készítette. A harang-
láb Börcsök István ezermester keze munkáját dicséri.
Neki nem szakmája, de szeret barkácsolni és csak
olyan munkát ad ki a kezéből, ami miatt nem kell
szégyenkeznie. Az új mérgesi harang "otthona" is
ilyen; odahaza állította össze, darus kocsival szállí-
tották a helyszínre. Ott került rá a szintén előre elké-
szített és összeállított tető is.
A hideg október végi napon kevesen gyülekeztek a
temető ravatalozójának oldalánál. Röviden ismertet-
tem a harang születésének történetét. Az adományo-
zó, Irénke néni szerint lehet, hogy nem mindenki né-
zi jó szemmel azt, hogy ő erre fordított jelentősebb
összeget, de nem bánja. A harang azokért is szól
majd, akiknek tetszik, de szól azokért is, akiknek

nem.
A püspök úr örömmel tett eleget
a meghívásnak és felkérésnek,
hiszen - mint beszédében is em-
lítette - a harangszó mindenki-
nek jelent valamit. Ünnepet
mindenképpen, a hívő embernek
az élet szeretetét is. Néha ve-
szélyre figyelmeztet, ugyanak-
kor a harang szavára az olykor

szunnyadó lelkiismeret is megszólal az emberekben.
A harang "A" hangon szól, kondulását a felszentelés
után a jelenlévők is hallhatták. Irénke néni vonakod-
va tett eleget a felkérésnek, de megszólaltatta a ha-
rangot. A torony lábánál támaszt keresve hallgatta az
érces kondulást. "Szépen szól." - nyugtázta hangosan
a jelenlévők arcáról is leolvasható elégedettséget.
"Isten dicsőségére, elődeink emlékére öntetett en-
gem Gyuris Ferencné szül: Sebők Irén 2012. év-
ben" - áll a harang egyik oldalán. A másikon angya-
lok által közrefogott községi címer van és a
Pusztamérges felirat, a peremén az öntőmester neve
olvasható.

Dr Papp Sándor
polgármester

A négyeshatáron
Népes vendégsereg gyűlt össze a Négyeshatárnál október 12-én.
Balotaszállás szervezésében zajlott az idei megemlékezés - a
tréfás kedvűek szerint a napsütéses, szép őszi idő is a gondos
előkészítő munkának köszönhető. Az impozáns, barna emlék-
fákhoz már az ünnepség megkezdése előtt odakészítették a tele-
pülések címeres zászlóit, amibe a szél bele-belekapott. A ven-
déglátó település műsorral készülő fellépői gyülekeztek a
leghamarabb, ők kezdték az ünnepséget.
Mind a négy égtáj felől érkeznek autók,
kerékpárosok,,, hol erről, hol amarról.
Koszorúk, felíró mappák, virágcsokrok,
citerák, mikrofon kábel - minden, ami a
színvonalas műsorhoz szükségeltetik. A
bogrács és az üstök alatt már ég a tűz.
Gönczi András, az emlékmű készítője árgus szemekkel figyeli
művét; szemmel láthatóan elégedett a látvánnyal. Itt, a "világ
végén" négy falu határán is szépen karbantartott környezetben,
az időjárás viszontagságaitól óvva magasodik a négy oszlop,
amelynél 2000-ben történt felállítása óta tizenhárom alkalommal
találkoztak már a lakosok. A készítés idején esős volt az idő.
Szinte csorgott a víz a tölgyfából, amiből az emlékoszlopokat
faragta a mester.
Németh Vendel, Balotaszállás nyugalmazott polgármestere ál-
modta meg ezt a helyet, ő szólt elsőként az egybegyűltekhez.
Lassan 50 éve, hogy ezen a helyen volt alkalmam a gondolatai-
mat végigpásztázni. Az akkori főnököm küldött, tőle tudtam
meg Öttömös történetét. . . akkoriban ez a domb 3-4-szer na-
gyobb volt, rajta tört kőtömbök. Jól ki lehetett venni a temetke-
zési helyeket. Homokot hordtak belőle. . . valószínűleg töltésnek.
Ez engem nagyon felháborított. . ."
A balotaszállási Asszonykórus után a gyermek citerazenekar
szórakoztatta a közönséget, őket a Pusztamérgesi Nyugdíjas
Klub tagjai által előadott énekek és versek követték. Ruzsáról az

Általános Iskola és a Művelődé-
si Ház citerazenekara készült
műsorral.
A műsorok után a hagyományos
koszorúzásra került sor, a négy
település polgármesterei vonul-
tak fel a dombra, ki-ki a faluja
oszlopához. A babgulyásos
ebédre megtelt a sátor. Huszta
István, a jelenlegi balotaszállási

polgármester jóféle "étvágyhozó" pálinkával kínálta a vendége-
ket. Akik nem álltak sorba, azok sem töltötték haszontalanul az
időt:egymással beszélgettek. Az emlékfáknál a hely megálmo-
dója és az oszlopok kivitelezője
elevenítette fel emlékeit, a falu
vezetőivel riportok készültek, a
gyerekek kíváncsian méreget-
ték az oszlopokat.
"Nekem nem is a mienk tetszik
a legjobban. De azért az is
szép." - mondja egy ünneplőbe
öltözött fiúcska.
Senki nem rohant, senki nem
kapkodott, nem sietett hazafelé.
Szólt a zene, gulyásból is volt
még.. . mesélni való pedig bő-
ven akadt.

Csala István

"Kazi sógor hun
van!? Miért nincs
má' itt?
Itt lösz az, hagyja-
tok neki helyet! "

"Azemlékhelyazóta is él
és szinténnagyörömöm,
hogy jószomszédhozillőn
legalább egy rövidkézfogás
erejéigmegállunkebbena

rohanóvilágban."
(�émeth Vendel)
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A tizedik helyen
véget ért az őszi forduló

Befejeződtek a Megyei III. oszt. labdarúgó
bajnokság Homokhát csoportja 2012-2013-as őszi fordu-
lójának mérkőzései. Nem játszott minden csapat tizenhá-
rom mérkőzést,a pihenőnaposok a tavaszi fordulóban ját-

szanak majd, tehát a Pusztamérgesi FC helyezésén ez a
körülmény nem változtat. Az őszi forduló utolsó mérkőzé-
se az "örök rangadó" az Öttömös SE elleni meccs volt,
amelyen a vendég csapat bizonyult gólerősebbnek.
A statisztikát tekintve a képzeletbeli dobogón képviselteti
magát a pusztamérgesi csapat: a 8 gólos Kispál István a
harmadik helyen áll a góllövő listán.

Jégkár ellen védene
Vajdaságból adnának engedélyt a kilövéshez

Szerbiában - és így a Vajdaság területén - mintegy fél év-
százada működő jégelhárítási rendszerhez csatlakozna
Bács-Kiskun és Csongrád megye. Az évek óta tartó előké-
szítésnek köszönhetően jelenleg a megvalósíthatósági ta-
nulmány összeállítása van folyamatban. Szeptemberben a
két megye (Bányai Gábor és Magyar Anna közgyűlési el-
nökök által vezetett) delegációja részt vett a bajsai radar-
állomáson tartott szakmai
bemutatón.
A Szerb Köztársaság Bel-
ügyminisztérium Kataszt-
rófavédelmi Szektorának
vezetője mellett a magyar
vendégeket Pásztor István,
a Vajdaság Autonóm Tar-
tomány Képviselőház és a
Vajdasági Magyar Szövet-
ség elnöke fogadta.
Szerbiában 46 éve műkö-
dik a jégelhárítási rendszer:
a radar által felderített fel-
hőbe rakétát lőnek, amely
ezüst-jodidot permetez szét, ezzel megakadályozva a je-
lentősebb méretű jégdarabok kialakulását. Vagyis a felhő-
ből csak eső esik, vagy - rosszabb esetben - jelentéktelen
jégdara. A szerbiai jégelhárító rendszer 7,7 millió hektár-
nyi területet véd 13 radar központ segítségével, ahonnan
1650 rakétakilövő állomást irányítanak. Ezeken a helyszí-
neken 231 főállású alkalmazottat foglalkoztatnak, akik
munkáját 3300 mellékfoglalkozású rakétakilövő segíti.
Utóbbiak főként földművesek, akik április 1 5. és október
15. között vannak készenlétben és bármikor riaszthatók.
A radarállomás szakemberei nem titkolták, hogy miért
lenne jó, ha megvalósul a határ magyar oldalán a jégeső
elhárítás. Utaltak a június 1 1 -én hazánk felől érkező jég-
eső felhőre: hiába tudtak az érkezéséről, magyar oldalra
nem lőhettek ki rakétát. A határnál is van egy 6-10 kilo-
méteres sáv - szerb oldalon - ahol nem lőhettek. A felhő a
szerb-magyar határon vonult Románia felé, közben Vaj-
daság területén mintegy 2500 hektáron pusztított.
A két megyét 250 rakétakilövő állomással lehetne védeni,
új radarra viszont nincs szükség. A bajsai radarállomás
ugyanis „látja” Csongrád és Bács-Kiskun megye légterét.
Bányai Gábor közgyűlési elnök az egyeztetésen leszögez-
te: gazdálkodóként és felelős politikusként is fontos fel-
adatának tartja a projekt sikeres megvalósítását, ha sikerül
a következő uniós költségvetési ciklusban anyagi fedeze-
tet biztosítani a 1 ,5-2 milliárdos beruházáshoz. A rendszer
kiépítésével optimális esetben 260 kilövő állomást hozná-
nak létre, azok segítségével szinte a megye teljes területi
védelme biztosítható a jégverés ellen.
Magyar Anna is a projekt fontosságát emelte ki, hiszen
mint mondta: "Bár a határok elválasztanak minket, a jég-
eső ott nem áll meg, így ebben is, mint sok minden más-
ban csak a közös összefogás és tenniakarás segíthet."
A megyei delegáció a Palicstól mintegy 3 km-re levő
egyik kilövő állomásnál egy éles jégelhárító rakéta fellö-
vését tekinthette meg, miután URH rádión a bajsai radar-
állomás megadta a koordinátákat és az engedélyt.

Kuris István László
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Azonosítva
Az időszaki kiadványok - mint a Hír-
levél is - számának ugrásszerű növe-
kedése szükségessé tette azok egysé-
ges és szabványos azonosítását.
1 971 -től olyan ISBN illetve ISSN
szám azonosítja az időszaki kiadvá-
nyokat (könyveket és folyóiratokat)
amelyet az erre szakosodott közpon-
tok nyilvántartanak és a szám segítsé-
gével minden regisztrált kiadvány
pontosan azonosítható, abból az Or-
szágos Széchényi Könyvtár és a me-
gyei könyvtár is kötelespéldányt kap,
ami olvasótermi használatra hozzá-
férhető.
Ameddig a kiadvány változatlan cím-
mel jelenik meg, a szám azonosítja
azt, függetlenül attól, hogy a külalak-
ja, példányszáma, tartalma vagy meg-
jelenésének gyakorisága közben mi-
ként változik.
Annak, hogy a Pusztamérgesi Hírle-
vél rendelkezik ilyen azonosítóval,
nincs rövid távú haszna. Olyan, mint
a diófa. Csak évek múlva látszik meg
a mostani munka eredménye - az,
hogy a Hírlevél nem vész el az idő

forgatagában; ha csak a nevére vagy
a most kért ISSN számra hivatkozik a
majdani kutató, az adatbázisokból na-
gyon egyszerűen hozzájuthat bárme-
lyik lapszámhoz!
Különös és nehéz ezt átgondolni an-
nak, aki minden nap Pusztamérges
utcáin jár. De azokat is érdekelheti,
hogy mi van, mi volt idehaza, akik a
világ (vagy Európa, egyre megy) túl-
felén élnek. Az internet segítségével
bármikor "képben lehetnek" mi tör-
tént a falutáblán belül.
A község weblapján elérhető változat
is egyedi azonosítót kapott, ami a
weblapon, ill. a nyomtatott kiadvány
impresszumának utolsó sorában van-
nak feltüntetve.

(a szerk. )

Beszámoló - rólunk
A képviselő-testület a Pusztamérgesi Hírlevél alapítása óta nyomon követi
annak működését, eredményeit és támogatja fejlesztési lehetőségeit. Az ob-
jektív tájékoztatás érdekében minden évben beszámoló készül az előző egy
év munkájáról, tapasztalatairól. A 201 1 . október - 2012. október közötti idő-
szakról szóló tájékoztatást október 25-i ülésén tűzte napirendre a testület.
Olvasóink is tapasztalhatták, terjedelem és megjelenési gyakoriság terén is a
rendszeresség vált jellemzővé; amikor kéthavonta jelentünk meg, több oldal-
lal kompenzáltuk a hiányosságot. Hírdetőinknek a jövőben is nagy méret vá-
lasztékban állunk rendelkezésére, a legfrissebbeket pedig a község weblapján
is közzétesszük, hogy emeljük a kiszolgálás színvonalát.
Az említett két médiumon kívül híreket szolgáltatunk a Térségi Tükör, a Me-

gyeszéle és a Homokhát TV részére is; a község
weblapja a Délmagyarország rendszeres hírforrása.
A szerkesztésen és információ szolgáltatáson túl az
eMagyarország Pont a fenntartható fejlődésre is fi-
gyelmet fordít: nyomdánk fehérített, újra hasznosí-
tott papírra dolgozik. (ez miatt van, hogy ismét "ki-

fehéredett" az újság és már nem olyan sárgás). Sajnos a darabszámot tekintve
kevesebb is elég belőle - de a feleslegesen előállított példányszámok is ter-
helnék a környezetet. Ami kimarad, összegyűjtjük. Mindig akad, akinek
szüksége van egy-egy régebbi lapszámra; nekik nem kell újat nyomtatni.
Az ésszerű növekedést tartjuk szem előtt.
A hírlevélről szóló beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Az anyag teljes terjedelmében a község weblapján, a helyi lapok menüpont
alatt található, az előző évekről készült beszámolók ugyanitt tekinthetők meg.

Csala István

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a városi rendőrkapitányságokkal
közösen kiemelt figyelmet fordít az idősek és egyedül élők biztonságának
megteremtésére. A „Nagyszüleink biztonsága” elnevezésű bűnmegelőzési
program évek óta sikerrel működik.
Az első és legfontosabb gondolat, hogy idősebb rokonainkra, ismerőseinkre,
szomszédunkra kiemelt figyelmet fordítsunk. Hívjuk fel figyelmüket arra,
hogy a lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, esetle-
ges közeledésüket egészséges bizalmatlansággal fogadják. Fontos, hogy ott-
honaink ajtaját minden esetben be kell zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt
megfelelő védelmet! Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjünk be a
lakásba. A tőlük való vásárlás is komoly kockázattal járhat, mert lehet, hogy
csalóval állunk szemben. Ha pénzváltás ürügyével csengetnek be, ajánlatos
visszautasítani a kérést, mert előfordulhat, hogy hamis bankjegyet akarnak
felváltatni, vagy trükkös tolvajokkal van dolgunk. Ha a látogató hivatalos
szervre hivatkozik, kérjük, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, jelvé-
nyét. Megtakarított pénzünket, ékszereinket, minden esetben elzárva kell tar-
tani. Az értékesnek tartott tárgyainkról ajánlatos listát vezetni, feltüntetve
azon a legfontosabb jellemzőket.
Egy megbízható szomszéd nagyban hozzájárulhat személyes biztonságunk-
hoz: adódhat olyan helyzet, amikor az azonnali segítség nélkülözhetetlen.

Szükség esetén pedig hívják a 107-es, 112-es segélyhívókat!
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GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM!
Kötelező agrárkamarai regisztráció!

Az augusztus 1 -től hatályos új agrárkamarai törvény alap-
ján a 2013. február 1 -21 . között tartandó országos kamarai
választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ  EMZETI
AGRÁR ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értel-
mében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó
szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mel-

lett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jo-
gon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium meg-
erősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasz-
nos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ 2012.  OVEMBER 30.
Atörvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az ag-
rárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara. hu)
és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi
díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötele-
zettségüket.

AME  YIBE Ö MÉG  EM TETTE MEG,
MIELŐBB REGISZTRÁLJO , MERT A
 OVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI
VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE
JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MI ÉL ELŐBB REGISZTRÁL I: A november 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐ-t, amely a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

SEGÍT A KAMARAI TA ÁCSADÓ ÉS A FELUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,
azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kama-
rai tanácsadó irodában (lista: www.umvp.agrarkamara.-
hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPO TI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS
SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld

szám) ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az agrárkama-
ra ezen felül november hónapban regisztrációs fogadó-
órákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai
tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el
regisztrációját.
Figyelje a településeken kihelyezett plakátokat!

KÖZELI AGRÁRKAMARAI
TA ÁCSADÓK

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1 .
Fackelmann István 20/246-6173

6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.
Vass Károly 30/543-6469

6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 1 7.
Mészáros  orbert 70/293-0188
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vicc
ovis aranyköpések
- Nagyon megijedtem,
amikor anya megbete-
gedett. Azt hittem, apu
fog főzni ránk.
- Nem vagyok megke-
resztelve, de azért be
vagyok oltva.
- Az életbiztosítás olyan
pénz, amit az kap meg,
aki túlél egy halálos
balesetet.
- Nagyi azért kövér,
mert tele van szeretettel
- Az állatkertben olyan
állatokat is lehet látni,
amik nem is léteznek.
- Nem tudom, hány
éves vagyok, mert ez
állandóan változik.
- Anya pocijában van
egy baba, de azt nem
tudom, hogy nyelte le.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 1 82.
Telefon: 06 (1 ) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"F
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