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A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület- illetve közin-
tézmény elnevezések tilalmáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4.§-a alapján
Pusztamérgesen csak a Felszabadulás utca neve volt vitatható. Az átnevezés
ügyében az Önkormányzat - a tör-
vény betartása, de az esetlegesen fe-
lesleges "keresztelővel" járó proce-
dúra elkerülése érdekében - a Magyar
Tudományos Akadémia hivatalos ál-
lásfoglalását kérte ki az ügyben.
A válaszlevél az átnevezés mellett
szólt, vagyis ha maradna, a Felszaba-
dulás, mint utcanév is törvényt sérte-
ne, ezért a képviselő-testület a soron
következő ülésén napirendre tűzte a névváltoztatást is. Több más javaslat mel-
lett a Zrínyi látszott befutónak, de az érintett utca lakói aláírásgyűjtése szerint a
Fő utca elnevezésre voksoltak. (folytatás az 5. oldalon

100% támogatás
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Megalakult a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Ruzsai székhely, Pusztamérgesi

és Öttömösi kirendeltség
A közigazgatási átszervezések egyik
sarkalatos kérdésében született döntés
a Képviselő-testület 2013. február 25-
i rendkívüli ülésén.

A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. tör-
vény 85.§-ban foglaltak közös hivatal
létrehozására kötelezték Önkormány-
zatunkat.

Február hónapban Öttömös és Pusz-
tamérges községek önkormányzata
szándéknyilatkozatot fogadott el kö-
zös önkormányzati hivatal létrehozá-
sára, melynek alapján megkezdődtek
a jelenlegi polgármesteri hivatalok

megszüntetésének, valamint az új
költségvetési szerv (Ruzsai Közös
Önkormányzati Hivatal) alapításá-
nak előkészületei. Ezen előkészüle-
tek, a sorozatos egyeztetések ered-

ményeként került sor 2013. február
25-én a megszüntetéshez és bejegy-
zéshez szükséges dokumentumok
Képviselő-testület általi elfogadására,
majd e felhatalmazás alapján a doku-
mentumok ünnepélyes aláírására
2013. február 26-án - Ruzsán.
Fentiek eredményeként 2013. március
1 . napjától településünkön állandó ki-
rendeltséget működtető Ruzsai Közös
Önkormányzati Hivatal jött létre Ru-
zsa, Öttömös és Pusztamérges illeté-
kességi területtel az általános köz-
igazgatási feladatok ellátására!
A pontos szervezeti és működési vál-
tozásokról, valamint az új intézmény
működéséről a falugyűlésen részletes
tájékoztatást adtunk!

Dr. Papp Sándor Fődi Anita
polgármester jegyző

Néha még az ott lakók is eltévesztik

Egy délután
Ülökabuszonés unatkozom,
Nemtudommiabajom,
Deazttudom,

Hogyaleckétmeg kellcsinálnom!

Hazadöcög abusz, lerak,
Otthoneltérnekazórák,

Snézem, hogyabuszjegyárak,
Többekerülnek, minta rák.

Miredélutánaleckeíráshozkezdtem,
Rájöttem, hogyaleckétnemértem,
Ekkoranyátmegkértem,
Hogyadjonsegítségetnékem.

Szunyogh Szabolcs

dupla szám
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A körzeti orvosi rendelő környé-
ke áprilistól alaposan megválto-

zott. A leglátványosabb, hogy a moz-
gáskorlátozott feljáró a járda vonalát
is megváltoztatta, mert a kialakítására
csak az utcafronton volt lehetőség. A
bejárat a régi ablak helyére került, a
lépcső megszüntetésével felszabaduló
helyen pedig mozgáskorlátozott wc-t
alakítottak ki. A betegek váróterme
valamelyest kisebb lett. A vizsgála-
tokhoz sokszor elengedhetetlen öltöző
is kialakítottak az intézményben. A
nyílászárók cseréjével az épület ener-

getikai jellemzői jelen-
tősen javulnak. A már-
ciusi időjárás hátráltatta
ugyan a kivitelezést -
nem lehetett burkolni,
nem száradt a festés, a
külső munka egyenesen
lehetetlen volt - de ápri-
lis negyedik hetére min-
den belső munka elké-
szült. Csak a külső
homlokzaton maradt egy
kis javítani való, de az
már a beköltözést és az

érdemi munkát nem
befolyásolta. A pályá-
zatból finanszírozott,
1 00% támogatottságú
beruházás összköltsé-
ge 5 millió 952 ezer
forint.

A z általános is-
kola bitumenes

pályájára is ráfér már
egy alapos felújítás. A
szilárd burkolat na-
gyon sok helyen meg-
süllyedt, felrepedezett;
szinte több kára volt

már, mint haszna. Egy kiadós zápor
után napokig méretes tócsák voltak
rajta. Csak annyiban különbözött egy
hagyományos udvartól, hogy kemény
volt az alja és nem ment homok az ar-
ra járók cipőjébe. Ez az önkormányzat
feladatellátását segítő fejlesztés is ön-
erő nélkü, pályázati forrásból valósul-
hat meg, amelynek tervezett költsége
4 millió 329 ezer forint.
Ezt a felújítást a nyári szünetre "időzí-
tik", hogy ne okozzon fennakadást az
iskola életében; a diákok pedig már
egy korszerű és sima pályát találnak
az udvaron szeptemberben.

Csala István

Pályázatból, 100% támogatással

Pusztamérges község Önkormányzatának feladatai meg-
szaporodtak 2013. április 1 -től (ez nem áprilisi tréfa), ez-
által megszaporodtak kiadásai is, megnövekedett költség-
vetésében a hiány, az önkormányzat gazdasági helyzete
még labilisabbá vált, veszélybe került a település műkö-
dőképessége, egyszóval nagy a baj .

Hogyan és miért jutottunk el idáig?

A 2013-as év teli reményekkel és sok elvégzendő fel-
adattal indult, derűlátóak és bizakodók voltunk. Er-

re volt is okunk, mert az előző évek spórolásának és
visszafogott gazdálkodásának, valamint az adósság kon-
szolidációnak (3.524.000.- Ft) köszönhetően adósság és
kifizetetlen számlák nélkül indult az új év. Már az elmúlt
év végén tudtuk, hogy 2013. január 1 -től az önkormány-
zat kötelező feladata lesz a közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények gyermekétkeztetését megoldani.

A bban bíztunk, hogy ez a törvény módosul vagy
megváltozik, ezáltal megoldódik a mi problémánk

is. Nem ez történt, sőt a helyzet még rosszabb lett, ugyan-
is április 1 -től az önkormányzat kénytelen volt a gyer-
mekétkeztetés megoldása miatt a középiskola konyhai
dolgozóit is átvenni.

A jelenlegi helyzet az, hogy az önkormányzat térítés-
mentesen megkapta a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központtól a konyhát és a hozzá tartozó eszközöket,
berendezéseket. Saját költségvetéséből fizeti a konyhai
dolgozók bérét, a felmerülő járulékos költségeket, a re-
zsit, a konyha fenntartásához szükséges egyéb költségeket

(javítás, új eszközök
beszerzése stb.),
lenyeli az ÁFA
veszteséget.

T ámogatás-
ként kaptunk a tanévre (10 hónap) 7,5 millió Ft nor-

matívát, közben kiderült, hogy ebből 2 millió Ft-ot vissza
kell fizetni. A bevételeket még növeli az étkeztetésből
származó befizetések összege. Kiegészítésként jegyzem
meg, hogy a gyermekétkeztetés mindig veszteséges volt,
mert a szülők csak a nyersanyag árát fizették ki. Azok a
családok, akik hátrányos helyzetűek még a nyersanyag
teljes költségét sem fizetik, csak annak néhány százalé-
kát. A nyersanyag árából származó különbséget és a rezsi
teljes költségét a fenntartó, jelen esetben Pusztamérges
község Önkormányzatának kell biztosítani.

A z önkormányzat eddig nem működtetett konyhát,
így saját számításaink és számadataink nincsenek.

A régi fenntartótól kapott adatok alapján végzett számítá-
sok szerint a kötelezően ellátandó gyermekétkeztetés 10-
12 millió Ft-os hiányt, többletkiadást okoz számunkra. A
hiány pótlását saját forrásból, egyéb saját bevételekből
nem tudjuk biztosítani, segítség nélkül nem tudjuk ellátni
a kötelező feladatokat, veszélybe kerül a település műkö-
dőképessége.

K özponti segítség, központi támogatás hiányában
csődbe megyünk, hiába próbálkozunk, önmagunk

nem tudjuk a problémát megoldani.
Dr. Papp Sándor polgármester

A gyermekétkeztetés nagy falat!
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Nőnap
a Pusztamérgesi Mozgáskorlátozottak

csoportjánál
Maréknyi csoportunk új jáéledt, mint a főnix madár
a hamvadó hamuból. Volt, aki kilépett,volt aki új
tagként lépett b .Megbeszéltünk sok dolgot, ami
sokunknak problémát okozott. Teljes erőbedobás-
sal készülünk minden vetélkedőre, kirándulásra;
szervezünk helyi programokat is, hogy értekez-
zünk egymás problémájáról, adódó újabb lehető-
ségekről. A taggyűlést nagyon szép műsorral nyi-
tottuk. Az üllési gyerekek és tanáraik
szórakoztattak bennünket fergeteges citera játé-

kukkal és énekükkel. Turcsányi Erika „fiai” na-
gyon szép nőnapi verseket mondtak. Mindenki el-
feledte erre a rövid időre, hogy milyen komoly
problémákkal küzd. A gyerekeknek és tanáraiknak
nagyon köszönjük, hogy egy kis felüdülést hoztak
szürke életünkbe! Ezúton szeretném megköszönni
segítőinknek a felajánlásukat: Sutka Juditnak,
Gárgyán Valériának, Szúnyog Andrásnak, a Coop
vezérigazgatójának, Kelemen Jánosnak, Krisztin
Antalnak. Nagyon hálásak vagyunk a pusztamér-
gesi szociális intézmény dolgozóinak segítőkész-

ségükért! Testünk rokkantsága miatt lelkünk is az
egy kicsit, ezért kérjük az Önkormányzatot és
egyéb szervezetek segítségét, hogy ne csak bánat,
hanem jókedv is legyen az életünkben!
Köszönjük a lehetőséget!

Krisztin Antalné
Pusztamérgesi mozgáskorlátozottak titkára

Járási Hivatal Mórahalmon
2013. január 1 -jén Csongrád megyében 7 járás kezdte meg műkö-
dését. Január 2-án minden járási központban elindul a munka, az
okmányirodák ugyanabban az időpontban nyitnak, mint eddig, és
zavartalanul fogadják az ügyfeleket. A napi ügyintézés során janu-
ár 1 -től a következő változásokkal találkozhatnak:
Januártól az ügyfelek elsősorban az okmányirodákban kerülnek
majd kapcsolatba a járási hivatalokkal. Itt elsősorban a személyi
adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közleke-
dési igazgatással kapcsolatos ügyintézés folyik majd a már jól
megszokott helyen és nyitva tartási rendben. A csongrádi, makói
és mórahalmi okmányirodák új épületekben kaptak elhelyezést.

A járások és a szakigazgatási szervek:
A helyi szintű szakigazgatási feladatok is a járási hivatalhoz tar-
toznak. Így a járási hivatalokon belül, külön szakigazgatási szerv-

ként működik a járási gyámhivatal,
a járási állategészségügyi és

élelmiszer-ellenőrző hivatal,
a járási földhivatal, a já-

rási munkaügyi kiren-
deltség.
A járások lakosságszá-

ma nem indokolja, hogy
minden járásban működjön
minden szakigazgatás. Itt is,

a korábban már bevált mód-
szer szerint az egyes járási
szakigazgatási szervek több
járás területén is elláthatják a

feladataikat. (pl. a Szeged II. ál-
latorvosi körzetből létrejött Kisteleki

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal látja
el a Mórahalmi Járást
is.) A járási szakigaz-
gatási szervek a gyám-
hivatal és az építésügyi
hivatal kivételével nem
új szervezetek, hanem a
megyei kormányhivatal
szakigazgatási szervei-
ként működtek eddig,
csak az illetékességi te-
rületük és elnevezésük
nem illeszkedett telje-
sen a járási szisztémá-
hoz.
forrás:www. jaras. info. hu

Dr. Szántó Mária, Mórahalmi Já-
rási Hivatal vezetője
1962-ben született Jászberényben.
1 986-ban a József Attila Tudomány-
egyetemen jogászként doktorált, illet-
ve közgazdasági szakokleveles jogász
végzettséget is szerzett, majd Európa-
jogi szakjogászként diplomázott
ugyanitt. 1 991 -ben az Államigazgatá-
si Főiskolán közigazgatási szervező-
ként és rendszerelemzőként végzett.
Külföldi tanulmányokat folytatott
Washingtonban, ahol igazgatást és
menedzsmentet tanult. 1 986-tól Do-
maszék, 1 996-tól mostani kinevezé-
séig Mórahalom jegyzőjeként dolgo-
zott. 1 995-ben belügyminiszteri
dicséretet kapott, 2010-ben Csongrád
Megyei Közigazgatásért Díj jal ismer-
ték el munkáját, 201 1 -ben pedig cím-
zetes főjegyzői díjat kapott.

Szakigazgatási szer-
vek elérhetőségei és
az ügyfélfogadások
rendje a 4. oldalon
található!
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Középdöntős jelenet
Harkányban mutatkozott be május 10-én az Őszikék Nyugdíjasklub. A te-
rületi elődöntőből jutottak tovább a Makra Ferencné és Szanyi Lászlóné ál-

tal előadott "Tombor Bözse" c. ka-
baré jelenetükkel.
A Hontravel Kft. az idén szervezte
meg a III. Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
tehetségkutató versenyt, amelyre az
ország minden részéről érkeztek
jelentkezők. Az előadók 10 kategó-
riában mérhették össze tudásukat.
Színjátszásban 137 pontot gyűjtöt-
tek a pusztamérgesiek; a végered-
ményt tekintve ez (valószínűleg)
nem lesz elegendő a továbbjutás-
hoz, de így is maradandó él-
ménnyel gazdagodhattak a fellépők
és a biztatásra velük tartó klubtár-
sak. Utazásukhoz az Önkormány-
zat nyújtott segítséget.

Csala István

Tájékoztatás
Tájékoztatásul közlöm, hogy 2012. november végén községünkben meg-
szűnt a Tourinform iroda. A település Önkormányzata és a Magyar Turiz-
mus Zrt Névhasználati Szerződést írt alá 1987. évben, amelyben rögzítették
a két fél egymással szembeni elvárásait és kötelezettségeit.

Az iroda berendezése és az ott szükséges
gépek használatát a Magyar Turizmus Zrt.
biztosította, cserében az önkormányzat -
mint fenntartó - vállalta a szerződésben
rögzített feltételek szerinti működtetést

minimum 5 éven át. Az iroda információs feladatokat látott el, gyűjtőterü-
lete a település közigazgatási határain belülre eső és itt működő szállásadók
és vendéglátóegységek voltak; természetesen azok, akik ezt igényelték.
Ezek adatait naprakészen tette közzé és folyamatosan frissítette kínálatai-
ban. Az országos irodahálózathoz való tartozás „vérkeringésben” tartotta a
község kínálatát folyamatosan, több hasznos bel-és külföldi kapcsolat létre-
jöttét segítette elő!
A Névhasználati Szerződés felbontását közös megegyezéssel tette meg
mindkét fél, mivel több ponton nem feleltünk meg az abban foglaltaknak.
Ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem lehet Tourinform iroda a települé-
sen, de ha újra igényelnénk névhasználati jogot, akkor értelemszerűen min-
den kritériumnak megfelelően lehetne csak újra nyitni az irodát.
Az általam eddig nyilvántartott és kiközvetített szállásadók és vendéglátó
egységek kérhetik magukat a legközelebbi Tourinform irodában nyilvántar-
tásba vételre (amely Mórahalmon van). A regisztráció önkéntes és csak sa-
ját kérésre történik meg!
Bízom abban, hogy ez a tény nem veszi el a vendégfogadók vállalkozó
kedvét a továbbiakban és a jövőben ígérkező nyári Dán vendégeinket sem
riasztja el. Az eddig térítésmentesen birtokunkba jutó kiadványokhoz való
hozzájutást megnehezíti majd az iroda hiánya, de a vendégfogadók a továb-
biakban a fent már említett mórahalmi irodában ezt megtehetik. Ott kérhet-
nek országos és régiós kiadványokat, hogy vendégeik kezébe adhassák a
környék látványosságait, nevezetességeit magába ölelő prospektusokat. A
Volán autóbusz bérletjegyek továbbra is megvásárolhatók a megszokott he-
lyen zökkenőmentesen.
Köszönöm szépen minden kedves partner együttműködését és segítségét,
amit eddig nyújtottak! Kívánok a jövőben mindenkinek jó egészséget, és
sok fizetővendéget!

Sólya Zoltánné

Mórahalmi Járási Hivatal
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1 .
Tel: 62 / 281 - 022 Fax: 62 / 281 - 244
Hivatal vezető: Dr. Szántó Mária
szanto.maria@morahalomjaras.csmkh.hu
tel: 62 / 281 - 079

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8.00 - 12.00
Kedd Szünetel
Szerda 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Csütörtök 8.00 - 12.00 és 12.30 - 1 5.30
Péntek 8.00 - 12.00

---------------------------------------------------
JÁRÁSIGYÁMHIVATAL
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1 .
62 / 281 - 022 / 146
JárásiGyámhivatalvezető: Dr. CsalaÉva
csala.eva@morahalomjaras.csmkh.hu
tel. : 62 / 281 - 022

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 7.30 - 1 5.00
Kedd Szünetel
Szerda 7.30 - 17.00
Csütörtök 7.30 - 12.00
Péntek Szünetel

---------------------------------------------------
OKMÁ�YIRODA ÜLLÉSIKIRE�D.
6794 Üllés Felszabadulás u. 40.
Tel/Fax: 62 / 282 - 314

Üllési Kirendeltség ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8.00-12.00
Kedd Szünetel
Szerda 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Csütörtök 8.00 - 12.00 és 12.30 - 1 5.30
Péntek 8.00 - 12.00

---------------------------------------------------
JÁRÁSIFÖLDHIVATAL

tel: 62 / 281 - 036 Fax: 62 / 281 - 036
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17
---------------------------------------------------
JÁRÁSIMU�KAÜGYIKIRE�D.
6782 Mórahalom, István király út 1 /A
---------------------------------------------------
EGYÉB ÜGYFÉLFOGADÁSOK

MÓRAHALMO�
CSO�GRÁD MEGYEIKORMÁ�YHIV.
�YUGDÍJBIZT. IGAZGATÓSÁG
Mórahalom, Szentháromság tér 1 . (földsz)

62 / 281 - 022 / 123 -as mellék
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minden hónap 4. csütörtök 9.00 - 14.00-ig
---------------------------------------------------
DÉL-ALFÖLDI REGIO�ÁLIS EGÉSZ-
SÉGBIZTOSÍTÁSIPÉ�ZTÁR
Mórahalom, Szentháromság tér 1 . (földsz)
62 / 281 - 022 / 124-es mellék
Ügyfélfogadás:
minden csütörtök 9.00 - 14.00-áig
---------------------------------------------------
�EMZETIADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Mórahalom, Szentháromság tér 1 . (földsz)

62 / 281 - 022 / 126-os mellék
Ügyfélfogadás:
minden csütörtök 9.00 - 12.00-ig
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Kötélugró csoport:
Szabadidő sportként működik, tehát a diákok nem leigazolt
versenyzők. Így csak a diákolimpián versenyeznek. Bemu-
tató fellépéseket tartanak.
A mórahalmi megyei diákolimpián egyéniben 1 . helyezést
ért el Jáger Boglárka, 3 . Kormos Bianka, 2. Molnár Gábor,
2. a IV. kcs. csapat: Jakus Nikolett, Papp Dorina, Kisfaludi
Dóra, Duró Barbara, Duró Krisztina. 3 a III. kcs. csapat:
Jáger Boglárka, Szabó Szilvia, Szabó Melinda, Molnár Gá-
bor.

Az országos diákolimpián Nagykanizsán Gyorsaságiban 2.
Molnár Gábor, Formációban 1 . Jáger Boglárka, összetett-
ben 3. Jáger Boglárka, 3 . Molnár Gábor.
Bemutató fellépéseink: Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt--
főző Verseny, Spárga Fesztivál, Ásotthalom, évzáró ün-
nepség, Szalagavató
A kötelek karbantartásában Bóka Gábor nyújtott sok segít-
séget. Az országos diákolimpiára való eljutásban a puszta-
mérgesi önkormányzat segített.
Pusztamérgesi tájékozódási futók eredményei:

Országos bajnokságok: Duró Krisztina 5., Duró Barbara,
Duró Krisztina váltó 2., csapat 3., Masa Máté váltó 4. csa-
pat 6., Szerencsiné Cs. Jusztina 2., 4.
Megyei versenyeken még győztes, vagy dobogós volt:
Masa Máté, Dúró Barbara, Dúró Krisztina, Szabó Szilvia,
Sziráczki Norbert, Szabó Melinda, Sziráczki Simon.
Az országos diákolimpia költségeit a Szent Ágoston Kato-
likus Iskola támogatta. Sok segítséget kaptunk a Sziráczki
családtól, akik a közelebbi versenyekre és edzésekre vittek
gyerekeket. Edzőtábor volt: Orfűn
21 . alkalommal rendeztük a Pusztamérges kupát a Mérgesi
erdő térképen, ahol több mint 1 50 induló versenyzett a ré-

gióból. A versenyt a Kakas fesztivál napján rendeztük,
aminek nagy sikere volt hiszen sok versenyző jött a ren-
dezvényre. A versenybírók vendéglátását az önkormány-
zat, a győztesekét pedig Csíkos István vállalkozó vállalta.
A verseny költségeit a Magyar Szabadidősport Szövetség
MOB-HSZE-12 pályázatán elnyert támogatásból finanszí-
roztuk.

Labdarúgás:
Folytatódik egyesületünkben a labdarúgás fellendülése. Ez
Turcsányi János vezetésével vált lehetővé, aki több kor-
osztállyal két programba is benevezett: a NUPI és a Gyer-
mek Labdarúgó Szövetség tornáin vesznek részt. Ennek
köszönhetően támogatásban is részesültünk, amiből az uta-
zások költségeit tudjuk fizetni. A csapatok egyre jobb
eredményeket érnek el a tornákon, de a legfontosabb, hogy
sok meccsen kipróbálhatják játéktudásukat. Mindenesetre a
térségünkben elismerten a legjobb csapat az I. és II. kor-
csoport.
Köszönjük az önkormányzat anyagi és erkölcsi segítsé-
gét, reméljük a nehéz helyzet ellenére a továbbiakban is
fontosnak tartják a pusztamérgesi fiatalok szabadidő és
versenysportjának támogatását. Továbbra is számítunk a
SZVSE-vel való együttműködés keretében a mikrobusz
önköltséges használatára.

összeállította: Szerencsiné Cs. Jusztina

A Pusztamérgesi SE 2012. évi eredményeiről

�éha még az ott lakók is...
(folytatás a címoldalról)

Mindenkinek megvoltak a saját érvei
arra vonatkozóan, hogy miért jobb a
Fő, mint a Zrínyi. Volt akinek azért
felelt meg jobban, mert úgyis az a fa-
lu legforgalmasabb utcája, hát legyen
a neve is az. Másoknak azért, mert ne-
kik a Zrínyi nem tetszett; és volt aki
eddig is unta leírni a hosszú utcane-
vet; a két betűs pedig sokkal rövidebb.

Így vagy úgy, 2013. április 1 -től a Fel-
szabadulás utcát hivatalosan is Fő ut-
cának hívják. Az új lakcímkártyák
kézbesítése folyamatban van, a válto-
zással járó egyéb teendőkről a jegyző
értesítette az érintetteket.
Az önkormányzat megpróbált könnyí-
teni az utcanév változással kapcsola-
tos ügyintézésen, ezért a nagyobb
szolgáltatókat hivatalos levélben ke-
reste meg, hogy az érintettek lakcímét

egyszerre - az egyedi ügyintézés és
személyes megjelenés mellőzésével -
vezesse át az új adatokra. Eddig csak
a Településtisztasági Nonprofit Kht.
reagált pozitívan a megkeresésre, tő-
lük már automatukusan az új címre
jönnek majd a levelek. A többi szol-
gáltató nem jelzett vissza, ott várható-
an mindenkinek egyénileg kell intéz-
nie az adminisztrációt.

Csala István



6. Pusztamérgesi Hírlevél 61. szám

Értéktár készült
A magyar nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
hívta életre a Hungarikum Bizottságot. A
testület februárban elfogadta éves munka-
tervét is, amelyben egyebek között konfe-
renciasorozat szervezése és támogatási pá-
lyázatok kiírása szerepel.
A bizottság feladatai közé tartozik, hogy
összeállítsa az alulról jövő kezdeményezé-
seken alapuló helyi, ágazati és külhoni ér-
téktárak összesítésével létrejövő Magyar
Értéktárat, majd az így nyilvántartott nem-
zeti értékek minősítése révén létrehozza a
Hungarikumok Gyűjteményét - írja közle-
ményében a Vidékfejlesztési Minisztérium.
Az egész országra kiterjedő adatgyűjtés
több hullámban, rendszeresen történik. A
települési önkormányzatok által koordinált
munkában részt vehetnek a település terüle-
tén működő, már korábban is nemzeti érté-
kek azonosítását, gondozását végző állami,
települési önkormányzati, egyházi vagy tár-
sadalmi szervezet által fenntartott intézmé-
nyek, szervezetek vagy azok szervezeti egy-
ségei, a településfejlesztésben tevékenykedő
külső területfejlesztési vagy vidékfejlesztési
szervezetek. Településünkön így kapta fel-
adatul az eMagyarország Pont a helyi érté-
kek összegyűjtését.

Pusztamérgesről a templom, a háborús em-
lékmű, a természetvédelmi terület és a riz-
ling kerülhet bele az adatbázisba. Települési
értéktár mellett ágazati-, megyei-, tájegysé-
gi- és külhoni magyarság értékeit összesítő
gyűjtemény is készül. Összegyűjtött, a nyil-
vánosság számára is hozzáférhető helyi ér-
tékeink - honlapunk vonatkozó részének kis
mértékű átstrukturálása után - az interneten
elérhetővé válik.

Csala István

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén
a közelmúltban elszaporodtak a hosszabbító kábel lopások. Sajnos egy
esetben már Pusztamérgesen is megvalósult ilyen jellegű bűncselekmény.
Az elkövetők elsősorban a mezőgazdasági területeken őrizetlenül hagyott
hosszabbító vezetékeket gyűjtötték össze.
A mezőgazdasági munkák szezonjára tekintettel a földterületeken egyre
több helyre kerülnek kitelepítésre a locsoló-, öntöző berendezések, illetve
az ezekhez tartozó kiegészítő eszközök, szivattyúk, hosszabbító kábelek.
Arra kérem a földtulajdonosokat-, érintetteket, hogy ha lehetőségük van,
akkor a területeiken lévő vagyontárgyaikat elzártan, bekerített helyen tárol-
ják, amennyiben ez a munkálatokból adódóan nem lehetséges, akkor a bűn-
cselekmények megelőzése érdekében naponta több alkalommal ellenőrizzék

értékeiket!
Ha földjük, tanyájuk
környékén idegen,
gyanús személyeket
látnak, velük talál-
koznak, akkor kérem
jegyezzék fel az álta-

luk használt gépjármű rendszámát, típusát, színét, majd haladéktalanul érte-
sítsenek a 06-20/2095324 telefonszámon, vagy hívják a Mórahalmi Rend-
őrőrsöt a 06-62/581 -040-es városi számon, hiszen egy igazoltatással
megállapítható az idegen személyek személyazonossága és bűnmegelőzési
szempontból is fontos lépéseket tehetünk a bűncselekmények megelőzése,
elkerülése, illetve azok felderítése érdekében.

Köszönöm szíves együttműködésüket!
Bakos László r. törzszászlós Körzeti megbízott

Fényképek
Közzététel: miért és hová?

Hamarosan indul a IKSZT (integrált közösségi és szolgáltató tér) program,
amely a többfunkciós közművelődési intézmények szolgáltatási
kínálatának bővítését célozza. Ennek keretében
került felújításra a Művelődési Ház,
amely falain belül az eddigitől bősége-
sebb szolgáltatás vehető igénybe és több
rendezvény kerül majd lebonyolításra.
A részletek még kidolgozás alatt állnak,
egy dolog azomban bizonyos: ezeknek a
programoknak a megvalósulását beszá-
molóval, fotókkal kell dokumentálni.
Ez a körülmény egyeseknek furcsa le-
het; nem mindenki szereti, ha fotózzák.
Nem volt fodrásznál, a ruhája nem éppen báli öltözet. . . na
meg különben is. . . mire ez az egész! ? És jogszerű? A válasz: igen.
A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalát a Ptk. (Polgári Tör-
vénykönyv) 80.§. szabályozza. A nyilvánosságra hozatal engedélyhez kö-
tött, ám a rendezvényeken, a közterületen készült felvételek (ún. tömegfel-
vételek) ez alól kivételt képeznek, ha azok nem öncélúak.

Az ilyen fotók a rendezvény hangula-
tának felidézését, az esemény megva-
lósulását, dokumentálását hivatottak
szolgálni - nélkülük ez a hírlevél is
csak betűkből és számokból állna.
A fotógalériában is sokkal kevesebb
kép lenne, ha a rendezvényfotók hiá-
nyoznának. Mert hiányoznának.
Jogszerű magatartás, ha a kattintgatás
a közösségért történik.

Csala István
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Recept
Tavaszi retekleves

Bár a tavasz sokat váratott magára, de
ha az alapanyagot beszerezzük, az asz-
talunkra már megidézhetjük a tél helyett.
Hozzávalók: (2 személynek):

1 csokor friss retek
1 kisebb burgonya
1 /4 fej karalábé
1 db leveskocka
vaj , liszt, apróra vágott petrezselyem

Elkészítés:
Apróra vágjuk a megmosott retkeket, a burgonyát, a
karalábét, 4 dl vízben, feltesszük főni, és hozzáadjuk a
leveskockát is. Amikor puhára főtt, akkor összeturmi-
xoljuk, majd vajas rántással behabarjuk. Egy kevés pet-
rezselymet teszünk hozzá. A legvégén retekkel díszítjük
a levest.
Megjegyzés: Tavaszi retekkel készítve nagyon szuper
lesz, nem kell sok idő hozzá. Még másnap is érezni a
leves friss illatát.

forrás: www.mindmegette. hu

Labdarúgás
A Sportbálat épphogy csak kipihente a csapat, már szin-
te kezdhette is a bemelegítést a 202/2013-as szezon első
tavaszi mérkőzésére - de ezt a számítást az időjárás "ka-
pásból" keresztülhúzta. A Forráskút elleni mérkőzés el-
maradt, csak hócsatát lehetett volna a pályán tartani.
A Homokháti csoport (is) új nevet kapott, ebben a sze-
zonban a Szertár Sportbolt adta nevét a bajnoksághoz.

A Pusztamérges FC a tizedik helyről in-
dított. Két döntetlen után a Ruzsa KSE
ellen rúgott öt gól - amellett, hogy jót tett

a játékosok önbizalmának - billentett egy
kicsit a mérlegen is; a csapat egy helyet lé-
pett előre a tabellán. Aztán 5 mérkőzés ve-

reséggel zárult, akár itthon, akár idegenben játszott a
csapat. Mórahalom ellen nem csoda, de egy bordányi
döntetlen azért jól esett volna.. . minden esetre Doma-
szék ellen megtört a jég: 2 kapott, de 3 rúgott gól!
Reméljük, hogy hasonló, rúgott gólokban gazdag 2 x 45
percek állnak még előttünk.. . de ha "csak" a hosszabbí-
tásban nyerünk, hát úgy is jó! Hajrá Pusztamérges!

Itt is, ott is tűzoltók
Megtartotta éves közgyűlését a Szent Flórián ÖTE. A ren-
dezvényre meghívták és vendégül látták a szakmai szerveze-
tek vezetőit, a környező települések egyesületeinek képvise-
lőit, akik régi ismerősként üdvözölték a házigazdákat. Már a
kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviselői is otthonosan mozognak Pusztamérgesen.

A napirendi pontok tárgyalása során a közgyűlés elfogadta a
szakmai munkáról és pénzügyi helyzetről szóló beszámolót.
A szertárban folyó munka - a hozzászólók szerint - példaér-
tékű: az ifjúsági raj megállja a helyét a versenyeken, eredmé-
nyes pályázatokat tudhat magáénak az egyesület és a felsze-
relés is szépen gyarapodik.
Dudás Miklós ny. tüo. ezredes, a Csongrád Megyei Tűzoltó
Szövetség elnöke hozzászólásában tapasztalatcserét ajánlott
fel a tűzoltó egyesületek biztonságos működése céljából. Jó-
nak tartja a felszerelés gyarapítására irányuló törekvéseket.
Örömmel nyugtázta, hogy Pusztamérgesen erre irányulhat a
figyelem. Kitért arra is, hogy sok esetben a fenntartás szo-
rul(na) támogatásra, hogy ne csak legyen mivel, hanem le-
gyen kinek beavatkoznia. Ezzel a véleménnyel Babud Jenő
tüo. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kiskunhalasi kirendeltségének vezetője is egyet-
értett. Szerinte is szűkülnek az önkormányzatok lehetőségei
és a katasztrófavédelem költségvetésében sem szerepel ilyen
címen támogatás, de bizakodásra adhat okot, hogy a műkö-
dési támogatás Bakondi György, az OKF főigazgatója szerint
is fontos tétel.
A szakmai szervezetek meghívott képviselői elismeréssel
szóltak a pusztamérgesiek munkájáról. Sipos Antal, a Ruzsai
Tűzoltó Őrs parancsnoka arról tájékoztatta a közgyűlést,
hogy terveik között szerepel 10 hónap időtartamú, önkénte-
sek számára szervezett parancsnoki tanfolyam lebonyolítása.
Ennek eredményeként a kistérség tűzvédelme a felszerelésen
kívül felkészültségben, szakértelemben is tovább javulhat.
A közgyűlés berekesztése nem esett egybe a rendezvény vé-
gével, az egyesület vacsorával egybekötött vígassággal kö-
szönte meg tagjainak az éves munkát. Nem egyedi ez a hoz-
záállás, a kishegyesi egyesület is hasonlóképpen "jár el" a
közgyűléseik alkalmával. Ők április elején tartották közgyű-
lésüket, amelyen a pusztamérgesiek delegációját is vendégül
látták.

Csala István
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Magyarórán
- Móricka! A kutyádról szóló fogal-
mazásod szó szerint ugyanaz, mint
a testvéredé!
- Igen, mert a kutyánk is ugyanaz.

Találós
Pici, rózsaszín, szőrös állatka, de
négy részből áll. Mi az?
Pink hód.




