
Alapítva: 2006-ban VII. évfolyam 7. szám
w
w
w
.p
us

zt
am

er
ge

s.
hu

Tisztelt Pusztamérgesi Lakosok!

Ú jra eltelt egy év, újra eltelt egy küzdelmes esztendő, újra elérkezett a zár-
számadás, az értékelés ideje. Felvetődik a kérdés: megvalósítottunk-e

mindent, amit elterveztünk, meg tudtunk-e felelni az elvárásoknak, megfelel-
tünk-e saját és mások elvárásainak?

A leköszönő év eseményeit és törekvéseit végiggondolván a feltett kérdés-
re a válaszom: igen. Igen, Pusztamérges Község Önkormányzata a lakos-

ság segítségével megvalósította 2012-ben a legfontosabb célkitűzéseit. Megőriztük az önkor-
mányzat működőképességét, stabilizáltuk pénzügyi helyzetünket - az adósságrendezés szám
közölt adatok alapján Pusztamérges Csongrád megyében a negyedik legkevesebb adóssággal
rendelkezik - megtartottuk a meglévő munkahelyeket, biztosítottuk a település működésének
feltételeit.

M egvalósítottunk egy régi álmot, a Művelődési Ház teljes belső felújítását. Vannak nyer-
tes pályázataink, amelyek megvalósítása a jövő év feladatai közé tartoznak.

I lyenkor év végén átgondoljuk a jövő év feladatait, megtervezzük az elérendő célokat. Pusz-
tamérges életében a 2013-as év nagy változást hoz, hiszen településünk 2000 főnél kisebb,

így egy közös hivatal létrehozása szükséges egy másik településsel. Ez a legfontosabb és leg-
sürgősebb feladat, amit 2013. március elsejéig meg kell oldanunk.

K arácsony közeledtével hagyjuk a munkát, hagyjuk a feladatokat és foglalkozzunk az ün-
neppel, foglalkozzunk egymással, foglalkozzunk a családdal, foglalkozzunk azokkal, aki-

ket szeretünk. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő
családot lehet teremteni. Olyan családot, amelyben akarunk és szeretünk
élni. Ilyen nagy család vagyunk mi együtt, itt Pusztamérgesen.. . mi, pusz-
tamérgesiek.

M inden pusztamérgesi lakosnak kívánok békés, boldog, élményekben
gazdag karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, eredményekben

gazdag Új Évet!
Dr Papp Sándor

polgármester

Advent
Idén is gyertyagyúj-
tás lesz a 4. adventi
hétvégén 2

Tudásod a jövőd!
Kellő számú jelent-
kező esetén helyben
is indul képzés 3
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Régen volt már mel-
léklet, a 2013. évi
nem lett szines 4

Ivóvíz
Továbbra is a legszi-
gorúbban ellenőrzött
élelmiszer 6

Vásárlás
Jó tanácsok, hogy
igazán gondtalan le-
gyen az ünnep 7

megjelenik
havonta
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Adjon az
Isten
AdjonazIsten

szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,

üres vékámba
gabonát,

árvakezembe
parolát,

lámpámbalángot,
nekelljen

koránazágyra
hevernem,

kérdésre választ
őküldjön,

hogyhitemszéjjel
nedűljön,

adjonazIsten
fényeket,

temetőkhelyett
életet-

nekemakérés
nagy szégyen,
adjonúgyis, ha
nemkérem.

�agy László

Meghitt, szeretetteljes karácsonyiünnepeketés eredményekben,
sikerekbengazdag, békés boldog újesztendőtkívánunkminden

kedves olvasónknak!
Pusztamérges Község Önkormányzata
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A szegedi városházán szer-
dán tartották meg a Szegedi
regionális hulladékgazdál-
kodási Program, hulladékle-
rakók rekultivációja című
projekt zárórendezvényét. A
projektben részt vevő szerve-
zetek másfél év alatt csök-
kentették a régi, bezárt szeméttelepek környezeti kockáza-
tát, így biztosítva egészségesebb, tisztább, szebb
környezetet a térség lakóinak.

Lezárult a projekt
A “Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program,
Hulladéklerakók Rekultivációja” című projekt kivitelezési
munkálatait befejezték, így 26 településen a korábban be-
zárásra került 27 szilárdhulladék-lerakó rekultivációja va-
lósult meg, köztük a pusztamérgesi hulladéklerakó is.
A pályázat lehetővé tette a települések számára, hogy meg-
oldják évek óta húzódó környezetvédelmi problémáikat,
ezzel a településeken a környezet egészségesebbé, tisztáb-
bá és környezetvédelmi szempontból biztonságosabbá vált.
A szerdai zárórendezvényen dr. Szentgyörgyi Pál önkor-
mányzati képviselő a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdál-
kodási Társulás képviseletében elmondta: Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott 1 999-ben a
hulladékgazdálkodási problémák megoldására irányuló IS-
PA-projektre, de 2006-ban a munkálatok elhúzódása és
költségtúllépés miatt a lerakók rekultivációja kikerült a ter-
vekből.

2008-ban, kétlépcsős pályázat keretében nyílt lehetőség ar-
ra, hogy a régi, bezárt szeméttelepeket felszámolják, illetve
a törvényben előírtaknak megfelelő műszaki védelemmel
lássák el annak érdekében, hogy a környezeti kockázatot
minimálisra csökkentsék.
A rekultivációval elhárult a felszín alatti és feletti vizek
szennyeződésének a veszélye, javult a levegő minősége,
megszűnt a korábban érzékelhető szaghatás, gazdagodott a
természeti környezet.
Az alkalmazott műszaki megoldások kiválasztása során je-
lentős hangsúlyt kapott, hogy hazánk egyedülálló termé-
szetes élőhelyekkel rendelkezik, valamint az itt élő állat- és
növényfajok egyedülálló értéket képviselnek Európában.
Éppen ezért az értékes ökológiai hálózat (Natura 2000) vé-
delme érdekében a hulladékot Baks és Dóc településeken
teljes mennyiségben elszállították, míg az ökológiailag
nem veszélyeztetett területeken a helyszínen áthalmozták,
kirostálták, kisebb területre rendezték, és egy méter vastag,
humuszban gazdag földréteggel takarták le. A többlet-, il-
letve veszélyes hulladékot az előírtak szerint elszállították
a Sándorfalvi úti hulladékfeldolgozóba – mondta Csorba
Szilárd, a Kivitelező AS Szeged Konzorcium képviselője,.
Hozzátette, a rostálásnak köszönhetően humuszban gazdag
földet is kinyertek a korábbi szemétdombból, melyet a fe-
dőréteg kialakításában felhasználtak.
A rekultiváció fontos része volt a tájba illesztés is, amely-
nek érdekében a lerakókat füvesítették és körbeültették ős-
honos fákkal, cserjékkel, valamint övárkokat alakítottak ki
körülöttük. Janotka János, a projektben közreműködő
Mérnök Szervezet képviselője elmondta, a szélsőséges
nyár következtében a tavasszal ültetett fák és cserjék 80
százaléka sajnos kipusztult, ezeket a kivitelező utóbb pó-
tolta. A beruházás garanciális időszakában a kivitelező
minden szükséges javítási munkát elvégez a lerakókon, le-
gyen ez a csapadék okozta erózió nyomainak helyreállítása
vagy akár növénypótlás.
A projekt finanszírozását teljes mértékben az Európai Unió
és a Magyar Állam vállalta, így a projekt Kedvezménye-
zettjét, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társu-
lást és tagönkormányzatait költség nem terhelte.

Sajtóközlemény
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Tudásod a jövőd!
95-98%-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre

Tudásod a jövőd! Százezer
felnőtt ülhet iskolapadba
Magyarország Kormánya és
az Európai Unió sosem lá-
tott mértékű képzési támo-
gatásának köszönhetően.
Kulcskompetenciáikat fej-
leszthetik a 18. életévüket
betöltött állampolgárok az
elkövetkező bő két évben.
Az informatikai- és a nyelv-
képzésnek köszönhetően
sokan visszatérhetnek a
munkaerőpiacra. A Köz-
igazgatási és Igazságügyi
Hivatal által megvalósított,
„TÁMOP 2.1 .2. Idegen
nyelvi és informatikai kom-
petenciák fejlesztése" című
kiemelt projekt olyan támo-
gatást nyújt, amely elősegíti
az Új Széchenyi Terv és az
Európai Unió közös céljá-
nak; a tudás alapú társada-
lom megvalósulását Ma-
gyarországon. A közel 12,5
milliárd forintos összértékű
felnőttképzési programban
kiemelt figyelem fordul a

hátrányos és leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek
lakói felé.
A képzések 2012. december
elején indulnak, az ország
egész területén. Két évig
folyamatosan - minimálisan
100 ezer főt - fognak ké-
pezni.

A fejlődés legfontosabb
eleme a tudás, illetve az
azon alapuló gazdaság és
társadalom. A támogatott
képzések ehhez nyújtanak
segítséget azzal is, hogy a
programba a hátrányos- és
leghátrányosabb helyzetű
kistérségek lakóit nemcsak
bevonják, de extra kedvez-
ményben is részesítik (ők

98%-os támogatásra jogo-
sultak).
Az informatikai és idegen
nyelvi tudással nemcsak az
információk köre bővül, ha-
nem komfortosabbá válik a
mindennapi élet, valamint
nagyobb az elhelyezkedési
esély is a munkaerőpiacon.

A projekt kiemelten kezeli
a munkanélkülieket, a kis-
mamákat, a romákat, a
diploma megszerzésére
készülőket, a legszegé-
nyebb környezetből jövő
jelölteket és a 45 év feletti-
eket, de bárki jelentkez-
het, aki:
- betöltötte 1 8. életévét,
- nincs nappali tagozatos

államilag finanszírozott kö-
zépiskolai és felsőoktatási
hallgatói jogviszonya,

- nem vesz igénybe más,
azonos témájú EU-s képzési
támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás
jegyében a képzéseknek
nincs felső korhatára.
Az a személy, aki megfelel
a részvételi feltételeknek,
maximum bruttó 90.000 Ft
képzési keretösszeg fel-
használására válik jogosult-
tá. A támogatás összegét az
eredményesen elvégzett, il-
letve tanúsítvánnyal igazolt
képzések után a képző
bankszámlájára utaljuk át.
A hátrányos helyzetű kis-
térségekből jelentkezőknek
csak 2 % önrészt kell befi-
zetniük, a többieknek 5% az
önrész.
Pusztamérgesen a 2013.
elején induló programokról
Veres Csabáné könyvtáros
nyújt felvilágosítást.

Csala István

Tájékoztatjuk a Tudásod a jövőd! - informatikai és ide-
gen nyelvi kompetenciák fejlesztése kiemelt projekt iránt
érdeklődőket, hogy nincs szükség a képző intézmények-
nél előregisztrációra ahhoz, hogy képzésekben részt ve-
gyenek.
Attól az időponttól lehet regisztrálni, amikor a képző in-
tézmények konkrét, indítható képzéseinek listája rendel-
kezésre áll. Csupán a www.tudasodajovod.hu oldalon
kell egyszer regisztrálni. Ezt követően (ha megfelelnek a
támogatási feltételeknek) jelentkezhetnek a honlapon ta-
lálható képzésekre. Mindenki maga dönti el, hogy me-
lyik képző melyik képzését választja, tehát a képzőknél
nem kell előregisztrálni.
A támogatásra akkor jogosult a jelentkező, ha a képzés
díjának minimum 2-5%-át a honlapunkon kiválasztott
képzést megtartó intézménynél befizeti a képzés meg-
kezdésekor. A támogatási feltételekről a
http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-tamogatasrol
oldalon tájékozódhat. Amennyiben olyan képzést vá-
laszt, melyet nem munkaidőben végez, a munkáltató en-
gedélye nem szükséges a képzés megkezdéséhez. A tá-
mogatás igénybevétele egyénileg történik, tehát Ön
munkahelyétől függetlenül is jelentkezhet.
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Magyarországon ismert, de nem eléggé hangsúlyozott tény, hogy az ország ivóvízbázisainak egy része természetes ere-
detű arzént tartalmaz. Ez hozzá tartozik a Kárpát Medence geológiai adottságaihoz, Szent István kora óta ugyanezt a mi-
nőségű vizet isszuk. Az arzén kis mennyiségben gyógyszer, nagy dózisban pedig erős méreg; Arisztotelész és Hippokra-
tész is foglalkozott az arzén hatásaival. Hazánkban az ivóvíz arzéntartalmának határértéke 50 mikrogramm/liter volt. Az
uniós jogharmonizáció keretében ezt az értéket nemrég drasztikusan szigorítanunk kellett. Ennek oka, hogy egy uniós át-
lagpolgár a magyarhoz képest jóval nagyobb mértékben fogyaszt tengeri eredetű élelmiszereket. A tenger gyümölcseinek
arzéntartalma viszont nagyon magas, 2000 -20000 mikrogramm/liter értékű. Az élelmiszerekkel bevitt arzén mennyisége
uniós átlagban tehát magas, az ivóvízzel bevitt arzén mennyiségét emiatt drasztikusan alacsony értéken kell tartani. A
magyar táplálkozási szokásokra hivatkozó érvelésünk alapján minden reményünk megvolt arra, hogy kedvezményt kap-
junk a határértékből. Nemrég azonban megszületett a végleges uniós döntés a drasztikus szigorításról. Az ivóvíz arzén-
tartalmának elfogadott határéke 10 mikrogramm/liter. Magyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy rövidesen eljön az a pil-
lanat, amikor egyik napról a másikra 365 településen 21 1 ezer fő ivóvize nem megfelelő minőségű.

Az ivóvíz továbbra is a legszigorúbban ellenőrzött
élelmiszer!
Az utóbbi időkben napvilágot látott
sajtóhírek hatására az ország néhány
településén bizonyára sokakban fel-
merül a kérdés: merje-e a megszokott-
mozdulattal a vízcsap alá tartani a po-
harat? Adjon-e inni családjának a
vezetékes vízből?
A Magyar Víziközmű Szövetség ha-
tározott álláspontja: Magyarorszá-
gon az ivóvíz eddig is biztonsággal
fogyasztható volt és ezután is az
lesz!
Az ivóvíz-szolgáltatás
nagy felelősséggel járó
közszolgálat. Az ágazat
szakemberei ennek
megfelelően felelőssé-
get éreznek külön-kü-
lön minden egyes fo-
gyasztójukért.
Számunkra megengedhetetlen és el-
képzelhetetlen, hogy akár csak egyet-
len ember is egészségre káros vizet
fogyasszon. Ezért is igyekszünk le-
szögezni: a szolgáltatott ivóvíz mi-
nősége Magyarországon nem lett
rosszabb és nem lesz rosszabb de-
cember 25-ig, illetve az után sem.
Ugyanakkor a kormány döntésének
helyessége – miszerint december 25-
től „ahol egyéb megoldás nem valósul
meg”, a honvédség gondoskodjon az
egészséges ivóvízről – nem vitatható.
Mint ismert, de nem eléggé hangsú-
lyozott, az ország ivóvízbázisainak
egy része geológiai eredetű arzént
tartalmaz. Mivel ennek mértéke meg-
lehetősen alacsony, mindaddig nem is
jelentett gondot, amíg 2002-január 1 -i
hatállyal a határértékek – az EU nor-
mákat átvéve – meg nem szigorodtak.
Fontos megjegyezni, hogy az ivóvíz
paramétereire vonatkozó uniós előírá-
sok több ponton is eltérnek a magyar-
országitól – míg bizonyos paraméte-
rek esetében a hazai szabályozás a
szigorúbb, addig éppen az arzéntarta-

lom tekintetében az Unió ír elő ala-
csonyabb határértéket.
Megértjük és elfogadjuk, hogy a jog-
szabály-változás következtében az
egészséges ivóvízellátásért felelős te-
lepülési önkormányzatok nehéz
helyzetbe kerültek. Beruházói sze-
repkörükben – hisz a támogatási pá-
lyázatokon is csak ők vehetnek részt –
váratlanul azzal szembesültek, hogy
az a víz, amit eddig a településükön
élők ittak, már nem számít jónak, bár

ugyanolyan, mint volt.
Ezt nagyon nehéz meg-
magyarázni azoknak az
embereknek, akik szü-
leikkel, nagyszüleikkel
együtt ezt a vizet itták,
isszák és semmi bajuk.

Mindemellett a támogatás
ugyan meglenne a víztisztító-mű léte-
sítéséhez, de ottmarad az akár másfél-,
kétszeresére növekedő vízdíj . E kétsé-
gek között őrlődött jó néhány önkor-
mányzat, miközben lejárt az EU több-
szörös határidő-halasztása is.
E kényszerhelyzetben született meg a
döntés a kormány részéről, hogy ahol
nem léptek-lépnek az önkormányza-
tok, ott magához vonja a kérdést, akár
a tisztítóművek beruházását is.
A víziközmű-szolgáltatók ebben a
helyzetben azt tették és teszik, ami a
feladatuk: legjobb tudásuk szerint mű-
ködtetik és karbantartják az ellátó-
rendszereket, ellenőrzik a vízminősé-
get és szakmailag is támogatják a
víztisztító-művek beruházási folya-
matát.
Az EU-s határértékek csökkentésé-
ről szóló döntések meghozatalát kö-
vetően az elmúlt évek tendenciái
egyértelműen bizonyítják, hogy Ma-
gyarország jó úton halad a szigorí-
tott határértékek teljesítésében.
Számos, korábban érintett településen
az ivóvíz-szolgáltatók már megoldot-

ták, illetve a
megoldják a
kérdést. Or-
szágszerte ké-
szülnek el a
tisztább ivóvízet
biztosító beruhá-
zások, amelyek
révén egyre több
magyar település
lakói mondhatják
el, hogy az eddigi-

eknél még kiválóbb minőségű ivóvíz-
hez jutnak otthonukban. Ahol pedig
szükséges – a finanszírozási kérdések
megoldása mellett – a szolgáltatók
maguk vállalnak részt az arzénes terü-
letek átmeneti vízellátásában, teher-
mentesítve a honvédséget.
Nem vitatva az arzén kérdés megoldá-
sának szükségességét, fontosnak tart-
juk, hogy a maga helyén értékeljük
és kezeljük a kérdést. A hazai szabá-
lyozások elkészítésekor a hazai szak-
emberek és a jogalkotók a hazai szo-
kásokat, viszonyokat tekintik
irányadónak, míg az Európai Unió a
tagállamainak jellemzőiből általánosít.
Esetünkben az eltérő táplálkozási sa-
játosságok okozzák a különbséget: bi-
zonyos, Magyarországon kevéssé
népszerű élelmiszerek magasabb ar-
zéntartalma befolyásolta az Európai
Unió jogalkotóit akkor, amikor ezt, a
számunkra indokolatlanul szigorúnak
számító értéket meghatározták.
Jó, ha tudjuk: a korábbi hazai szab-
vány szerinti 50 µg/liter arzén-határ-
érték azt jelenti, hogy ha egyazon vá-
rosban élők egész éltükben (70 éven
át) a határértéken lévő arzéntartalmú
vizet fogyasztanak, akkor közülük
minden százezrediknél növekszik meg
egyről másfélre a rákos megbetegedés
kockázata.

(folytatás a 7. oldalon)
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Az ivóvíz továbbra is...
(folytatás a 6. oldalról)

Ez amúgy kockázati szintjében meg-
felel annak, ha valaki egész élete so-
rán elszív egyetlen doboz cigarettát,
de ha valaki jó száz kilométert bicikli-
zik egy forgalmas úton, ugyanekkora
baleseti kockázattal számolhat. Min-
den bizonnyal ezek az adatok motivál-
ták a svájci szakértőket, akik mind a
mai napig a 2001 novemberéig ha-
zánkkal azonos, 50 µg/liter határérté-
ket írják elő ivóvíz-szolgáltatóiknak.
Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni

és mindenki számára egyértelművé
tenni: az ivóvíz a legjobban ellenőr-
zött élelmiszer! Ez azon a mintegy
kétszáz településen is igaz, ahol még
nem oldódott meg az arzénkérdés,
több mint háromezer település ese-
tében pedig európai mértékkel mér-
ve is minden tekintetben kiváló mi-
nőségű az ivóvíz!
A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók
szakmai szövetségeként sajnálatosnak
tartjuk, hogy bizonyos érdekcsoportok
marketing célokra használják fel ezt a

rendkívül fontos kérdést, a valós hely-
zetet és a tényleges kockázatot jelen-
tősen felnagyítva állítják értékesítési
tevékenységük szolgálatába az ivóvíz
arzéntartalmára vonatkozó szabályo-
zás-módosítást. Egyúttal ezúton is fel-
hívjuk az arzénszűrős és minden
egyéb házi víztisztítót használók fi-
gyelmét, hogy bármilyen technológián
alapuló vízszűrő, ”víztisztító” beren-
dezés alkalmazásakor szigorúan be
kell tartani bizonyos szabályokat: a
berendezést megfelelően karban kell
tartani, szükség van egyes alkatrésze-
ik, szűrőbetétük időnkénti cseréjére,
reaktiválására, hiszen a berendezés ál-
lapotától függ a rajta átfolyó víz mi-
nősége. Ezek elmulasztása könnyen
azt eredményezheti, hogy az úgyne-
vezett „víztisztító” berendezés víz-
szennyező forrássá válik, főként mik-
robiológiai problémákat okozva.
A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók
képviseletében köszönjük a média
képviselőinek segítségét a lakosság
korrekt, tényszerű tájékoztatásá-
ban, ugyanakkor abban is számí-
tunk közreműködésükre és felelős-
ségérzetükre, hogy az ivóvízellátás
biztonságával kapcsolatos felesleges
pánikkeltést elkerülhessük.

Magyar Víziközmű Szövetség

Ünnepi vásárlás
Kérjük, fogadja meg tanácsa-
inkat, hogy nagyobb bizton-
ságban teljenek az ünnepek!

Bevásárlás során a pénztárcát,
bankkártyát, mobiltelefont bizton-
ságos helyen, a kabát belső zsebé-
ben vagy a kézitáska belső részé-
ben kell tartani.
Vásárlás közben ne
hagyja pénztárcáját,
kézitáskáját a bevásár-
lókocsiban!
Ha már bepakolt a
gépjárművébe, ne menjen vissza az
üzletbe, mert ezt a potenciális tettes
kifigyelheti és feltörheti a kocsit.
A gépjármű utasterében látható he-
lyen soha ne hagyjon semmit!
Lehetőleg ne tartson magánál túl
sok készpénzt, iratait ne a pénztár-
cájában, bankkártyáját ne a PIN
kóddal együtt tárolja.
Utazás során fokozottan vigyázzon
értékeire! Vonaton, autóbuszon
csomagjait ne hagyja őrizetlenül,
ne bízza ismeretlen személyekre.
Boldog, békés, biztonságos

ünnepeket!

A pusztamérgesi víz arzén tartalma
25-27 µg/liter, vagyis 140 éven át
kellene inni a vizet, hogy az előbb
említett kockázattal számolhassunk.
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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!

vicc
Mit mond az egyetemista vizsgaidőszak elején?
- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk!
Hogy hívják a narancs ízű mikulást?
- Fanta Claus.
Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
- Szánja bánja.

Boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag,

vidám új esztendőt
kívánunk minden kedves

olvasónknak!




