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Egy napsütéses hétfő délelőtt otthoná-
ban köszöntötte a 90 esztendős Fődi
Jánost Dr. Papp Sándor polgármester
és Fődi Anita jegyző. A rendezett por-
ta jórészt az ünnepelt keze
munkáját dicséri - a garázsban
álló, szalon állapotú piros
Skoda Fabia szintén. Jani bá-
csi szívesen ül volán mögé,
amióta felcseperedett, mindig
volt jármű a háznál. Nem
gyűjtötte, de ha ráunt a meg-
lévőre, eladta és vett másmi-
lyet. 1 958 óta van jogosítvá-
nya, az első Moszkvicsra 4
évet várt. A vezetéssel ma
sincs gond, csak a ki- és be-
szállás a nehéz.
Heten voltak testvérek - ő volt a má-
sodik a sorban - nővére 1922-ben szü-
letett. Egy szoba-konyhás lakásban
laktak, nem éltek jól. Előfordult, hogy
csak a mese jutott vacsorára! Édes-
anyjuk cseléd volt, gazdáknál. Mérge-
si gyerekek voltak, pedig sokat köl-

tözködtek, attól függően, hogy melyik
gazda adott nekik munkát, szállást.
Mérges, Göbölyjárás, Balota. . . alsó is,
fölső is. Hat évesen már őt is elsze-

gődtették; az is nagy segítség volt a
családnak, ha valaki nem evett ott-
hon. Huszonegy évesen vonult be
Horthy katonájának. Szeged-Rókus
állomáson sorozták, nem sok idő volt
akkoriban a papírmunkára, a vagonok-
ban szerelték fel a katonákat.

A németeknek kellett előkészítenünk a
Kárpátokat, de az előrerörő oroszok
hamar elzavartak bennünket. A Délvi-
dékre vezényeltek, onnan meg a "cset-

nikek" (irreguláris szerb
katonák, a szerk. ) kergették
el a magyarokat. Mentünk
ám tovább: a Dunántúl,
Ausztria, �émetország és
Dánia következett. Onnan
keveredtünk haza Szekeres
Ferenc barátommal együtt.
�yugat-�émetországban
fogságba estünk. Jó he-
lyünk volt a táborban, nem
bántottak bennünket - de
nem volt mit enni. Gyalog
jöttünk, és egy évet nyer-

tünk a többi fogolyhoz képest, akiket
szabadon elengedtek. �egyvenezren
voltunk abban a táborban. Szökés
után nem kerestek bennünket, de az
biztos, hogy lelőttek volna, ha észre-
veszik, hogy szökünk.

(folytatás a 2. oldalon)
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Új kerékpár és ételhordó
Kimaradt egy ételhordó a Gondozási Központban június 5-én. Nem az in-
tézmény munkatársainak feledékenysége miatt maradt a hűtőben, hanem
azért, mert a marcipán rosszul tűri a meleget. A formabontó, stílusosan
három emeletes torta a mit sem sejtő Budai Benjáminné, Marika néni tisz-
teletére készült, aki 40 év munkaviszony után köszönt el hosszú éveken át
lelkiismeretesen végzett munkájától.
A pénteki műszak zárás előtt Dr. Papp Sándor polgármester és Gárgyán
István zákányszéki jegyző (korábban Pusztamérges község Önkormányza-
tának helyettesítő jegyzője) is kilátogatott a pusztamérgesi telephelyre.
Marika néni ezen a napon már nem dolgozott, de tudomása szerint "hiva-
talos ügyben" érkezett. Gyanakodni csak akkor kezdett, amikor el-eltűntek
a munkatársak. Jó okuk volt rá. Marika néni biciklije - mint egyik munka-
eszköze - az évek során kapott hideget, meleget. Egyre többször romlott
el; a férje javítgatta, ha úgy hozta a szükség. A közeljövőben javításra
aligha lesz gondja, mert Marika néni kapott egy újat ajándékba.

(folytatás a 3. oldalon)

Tizenhét nap alatt hazaértek a hadifogságból
az önkormányzat is felköszöntötte 90. születésnapján Fődi Jani bácsit
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Az előcsarnoktól pulttal elválasztott 1 8 m2 alapterüle-
tű, a főbejárattal szemben lévő büfében hideg- és meleg
víz vételi lehetőség, elektromos tűzhely, hűtő, mosoga-
tó és beépített bútorok találhatók. Tartozik hozzá egy
zárható 3,5 m2-es raktár is. Ipari áram nincs.
A bérbeadás feltételeiről felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatalban vagy a 62/286-851 telefonszámon kérhető.

Tizenhét nap alatt értünk
haza. Csak egy kis térké-
pünk volt, München felé in-
dultunk, de azt nem tudtuk,
hogy �émetország fel van
osztva. Mindenütt ellenőriz-
tek. Kicsit beszéltem néme-
tül, az segített. Passauból
már a Vöröskereszt segített,
így jutottunk haza. De így
se volt egyszerű: a vasútál-
lomásról elküldtek bennün-
ket, nem maradhattunk, nem
volt jegyünk. Menedékszál-
lások megint. . .
Az orosz zónán is volt el-
lenőrzés, de volt segítség
is a szökött magyaroknak.
Egyik nap olyan fogadó-
ban szálltunk meg, ahol
aznap éjjel 70 magyart
szöktettek át az amerikai-
angol zónán. Az orosz
vonalakkal nagyjából
tisztában voltunk, de
semmiben se lehettünk
biztosak. , csak abban,
hogy haza akarunk jutni.
Az oroszok elvették tőlünk
a pénzt, dohányt és az
aranyat, de a ruhánk leg-
alább rendes volt - de az út-
baigazításért cserélni kellett
velük, főleg a csizma volt az
értékes. Bécsben is az oro-
szok hoztak át bennünket a
Dunán. Onnan önállóan
jöttünk, . Aztán Komárom-
ban rekedtünk, másfél napot
vesztegeltünk. �em ismertük
a hazai viszonyokat, napról-
napra változott a politika.
A háború előtt egy Horthy
százasért adtak egy tehenet.
�ekem volt 40 darab, far-
mot akartunk nyitni Ferenc
barátommal, de mire haza-
értünk, a kék százasért egy

féldecit se kaptunk! Szenes-
vagonban utaztunk Kiskun-
halasra. Szombat volt, pia-
cos nap, volt forgalom az
utakon. Szekeres Feri kato-
natársának sógorával jöt-
tünk. Tőle kaptunk enni.
Közben Sághy Miklós test-
vére megkapta a Vöröske-
reszt üzenetét, hogy jövünk.
Disznóvágással vártak ben-
nünket, a sok gyerek már
szaladt ki a fogat elé. . . ka-
rácsonyra hazaértünk!

Jani bácsi 1 946-ban nősült
meg. Szegények voltak.
Apósa kőműves volt, szőlőt
és gyümölcsöst "fogtak"
művelésre, azon gazdálkod-
tak. Házat vettek, első gyer-
mekük, Gizella ott született,
János és Juci már Szegeden.
Pincemester lett, jó közös-
ségben dolgozott 22 éven
át. Aztán 5 év pálinkafőzés
következett.
A földek már elkeltek, csak
a porta maradt, de az rend-
ben van, arra még van erő.
Szőlő már csak a lugason
terem.. . mert egy kis bort
azért csinálni kell. Hiába az

5 év pálinkafőzés, Jani bá-
csi boros maradt, a pálinkát
nem is igen szerette. Sokan
megfordultak a pincéjében,
értette a mesterséget.
90 évnek súlya van, a térde
szokott fájni. Örül, hogy
minden úgy történt, ahogy.. .
jól van ez így.
A katonatársakkal sokáig
tartották a kapcsolatot, szá-
zada a közelből verbuváló-
dott. Az írnok vezette a
nyilvántartást, 6-7 éve még
volt egy maroknyi csapat,
ma már csak Jani bácsi
van.
A téesz korszak neki is
rosszul kezdődött, muszáj
volt belépni. A kerítésen
kiabáltak át a szomszédos
Állami Gazdaság pincéjé-
ben dolgozók: Szevasz,
Bélám! Szervusz Jani bá-
csi! - és erre gyakran az
volt a válasza: "Szivacs! "
- innen van a becenév. Fő-
di Jánosként nem minden-
kinek ugrik be, kiről van
szó, de Szivacsot minden-
ki ismeri! Nem kereste a
bajt, a viccet annál inkább
szerette. Volt, hogy a csa-
pos nővel cipőt cseréltek, az
félcipőben, Jani bácsi meg
tűsarkúban járkált. Csibész-
ségért nem kellett a szom-
szédba menni.
Rossz gyerek volt, sok időt
töltött a kuckóban a kemen-
ce mögött. De nem panasz-
kodik, azt mondja, jó volt
az úgy. Anyja mindig 4 ke-
nyeret sütött - annyi fért
egyszerre a kemencébe - de
az is gyorsan elfogyott. Zsír
és lekvár; ennyi jutott a ke-
nyérre, a tejföl és a túró már

fejedelmi éteknek számí-
tott! Két fillér volt a bocs-
korszíj , azt nagyon szeret-
ték.. .
Közben csengetnek, érkezik
a nyugdíj , megszolgált érte.
A család majd szombaton
érkezik, most dolgoznak,
hétvégére tervezték a csalá-
di összejövetelt. A polgár-
mesteri köszöntés volt az
előörs. Gyerekei rendszere-
sen látogatják, Gábor uno-
kája is éppen hívja telefo-
non a tatát.

Három korszakot átélt, de
mostanság szerinte nem
megy jól a fiatalok sora.. .
mert ő már csak "elvan"
csendesen, no de mi lesz az
unokákkal! ? - évődik be-
szélgetés közben. Figyeli az
eseményeket ma is, a szüle-
tésnapnak viszont 9 évesen
jobban örült, mint most, 90
esztendősen. De nincs baj .
A polgármester érdeklődé-
sét a hogyléte felől imígyen
üti el: "Hát Sanyikám.. . úgy
jó 40 év múlva majd mög-
kérdözöm, hogy vagy.. . na,
hát pont úgy vagyok én
most! "
Jani bácsi, Isten éltesse!
Vagy hogy stílusosabbak
legyünk: Szivacs!

Csala István

(a cikk teljes terjedelmében
a www.pusztamerges.hu ol-
dalon olvasható)

Abbanhiszek, hogya
természetnekkörforgása
van: harosszahelyzet,
akkorjónak is lönniköll.
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Tűzoltók versenye Ruzsán
Idén Ruzsa szervezte meg az önkéntes tűzoltók Csongrád megyei versenyét. A
június 2-ai eseményen tizenhat település önkéntes- illetve létesítményi tűzoltósá-
ga képviseltette magát, CTIF verseny, kismotorfecskendő szerelés, gépjármű-
fecskendő szerelés, gépjármű ügyességi, KRESZ és ügyességi verseny kategóriá-
ban mérhették össze tudásukat a csapatok. A Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület ifjúsági raja CTIF kategóriában, a felnőtt csapat pedig gépjárműfecs-
kendő szerelésben, gépjármű ügyességi versenyben és KRESZ vetélkedőben in-

dult. CTIF ifjúsági lány kategóriá-
ban Üllésnek, női kategóriában
Ruzsának nem akadt ellenfele, ka-
tegóriájukban egyedüliként verse-
nyeztek.
A pusztamérgesiek közelmúltban
újjászervezett ifjúsági raja CTIF-
ben szoros versenyben a második
helyen végzett az üllési csapat mö-
gött. Ez már csak azért is szép
eredmény, mert az életkoruk alap-

ján "kipontozódó" - az előző években szép sikereket elért - ifjúsági raj tagjainak
mintegy háromnegyét kellett idén lecseélni. Az új tagoknak szűk egy hónap állt
rendelkezésükre, hogy elsajátítsák a versenyszabályzatot és begyakorolják azokat
a kötéseket, mozdulatokat és fortélyokat, amelyek elegedhetetlenek a jó verseny-
zéshez. A kisebb hiányosságokat szerencsére a korpontok (a fiatalabb versenyzők
után plusz pont jár) jól ellensúlyozták. Komoly hibát nem is vétett a csapat.
A felnőtt csapat gépjárműfecskendő szerelése az ötödik helyre volt elég; időered-
ményét tekintve nem a legjobb, de a taktikai elemeknek köszönhetően igen látvá-
nyosra sikeredett. Sehol nem jött a víz, ahol nem lehetett, de a levegő könnyebb
távozását egy gyenge tömítés is segítette. Így aztán nem csak a sugárcső végén
jelent meg az időmérés végét jelentő víz, hanem a tömlők csatlakozásánál is!
A közlekedési sza-
bályok ismeretében
holtversenyben Ru-
zsa csapatával együtt
negyedik lett a Szent
Flórián Ö.T.E. csa-
pata, Frank Antal
pedig a gépjárműves
ügyességi versenyen
ezüstérmet szerzett.
Tovább öregbítik hát
a tűzoltók azt a ha-
gyományt, miszerint lelkesedéssel és kitartó gyakorlással elérhetők azok az ered-
mények, amelyekről az egyesület éves közgyűlésén Turcsányi István örökös pa-
rancsnok helyettes és a megyei vezetők is szót ejtettek. Vincze László ifjúsági
felelős nem bocsátkozott találgatásokba a helyezést illetően, de bizakodó a raj
munkáját illetően: véleménye szerint a kistolmácsi meghívásos Nemzetközi Ifjú-
sági Tűzoltó Szaktáborban már egy összeszokott, a nagy múlttal rendelkező szlo-
vén és horvát csapatokat is megszorongató csapat állhat rathoz. Nem elképzelhe-
tetlen a jövendölés, mert volt már Pusztamérges a tábor legjobbja.

Csala István

Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának a sikerét
számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani, melyek
gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is összekapcsolódtak. A munkát

fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Június 2-án, Sarlós Boldogasszony napján tilos
volt a kenyérsütés - például Domoszlón. Július 20-án Illés napján munkatilalom volt, mert attól
tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A
gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri vagy a villám felgyújtja a kazlakat. Más
hiedelem szerint aki Margit vagy Illés napján varrt ruhát visel, abba belevág a villám.
Székelykevén úgy vélik, hogy az Illés napi eső miatt lyukas mogyoró és dió terem. Július végének
viharos időjárására utal az emlegetett szólás: "Illés meg Jakab Annát kergeti".

Vajdasági Magyar Kalendárium

Néphagyomány

Új kerékpár és ételhordó
(folytatás a címoldalról)

A csillogó, masnis kétkerekűt Csó-
tiné Ördög Edit a Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Köz-
pontjának vezetője adta át.

A torta volt a ráadás, ami ugyan-
olyan váratlanul érte az ünnepel-
tet, mint a bicikli.
Budainé Marika néni az egykori
Szinkron Vegyesipari Szöövetke-
zetből került az önkormányzathoz.
Akkoriban a szociális gondozók
még a védőnői lakás és rendelő vé-
gében kialakított helyiségből indul-
tak ételhordós körútjukra. Aztán a
polgármesteri hivatal üres szolgálati
lakásába költözött az intézmény, ott
a jelenlegi Gondozási Központ épü-
letének felújításáig dolgoztak.
A pohárköszöntőkbe tréfás felaján-
lások is vegyültek: a kollégák azt is
felajánlották, hogy 40 év után azt is
megtapasztalhatja, milyen az, ami-
kor nem ő viszi, hanem neki viszik
házhoz az ebédet. Marika néni vi-
szont erre nem tart komoly igényt.
Inkább új biciklijével néha meglá-
togatja volt kollégáit.

Csala István
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Vihar
Egyszépnaposdélután
Kiültemanapra
Lestemazeget,

Afelhőt, aztott, balra!
Azszépfelhő
Igazám?

Gyönyörűfehérigazán
Igazán.

Kirajzolódtakaformák
Tárgyakés állatok
Ilyenekette is láthatsz
Ilyennetánvannálatok.

Teknős,mókus és gomba
Meg szétmállottMikulás
Gyönyörködtemafelhőkben
Mígmeg nemjöttaborulás.

Elsötétedettazég
Szörnyűmorgás

Bárányfelhőkgyülekeztek
Hangjuk ,mintagyomorkorgás.
Nincs teknős,s nincsmárMikulás
Ellepteazegetsokfekete birka

Ebbenaviharbannemleszsemmijó
Mostkéne egy varázsirka.

Villámlik ,smennydörög,esik
Rohanokaházba
Hallomacsattanást
Nagylázban.

Durrog,csattan,reccsen
Aszépnaposdélutánnakannyi
Madarakatnemláthatok százat
Repülmárcsak századannyi.

Desebaj
Majdnézemholnapazeget

Hanemleszeső
Nézhetemmég eleget!

Szunyogh Szabolcs

Húsvét-szigetek 1,5 km
Polinézia innen elég messze van. A Húsvét-szigetek egyik szobra viszont sokkal
közelebb, mint azt bárki gondolná. Pusztamérges határában, egy ruzsai út
melletti tanya előtt moai - ember formájú illetve arcú - szobor áll.

Készítője, Papp Attila évekkel ezelőtt látta
a Rapa Nui kőszobrairól készült felvétele-
ket. Úgy gondolta, neki kell egy ilyen és
meg is tudja csinálni!
Már a hozzá-
való méretes
faanyag elő-
termetése sem
volt egyszerű.
- emlékezik
vissza a lelkes
alkotó. A haj-
dani kisvasút
töltésének ol-
dalában nőtt
csomós nyár-
fákat Vas La-
ci bácsi vá-
gatta ki pár
éve. Egy va-
lahogy ott maradt és jól állta az időjárás
viszontagságait; mintha arra teremtették
volna a szürkésre száradt, jókora nyárfa-
derekat, hogy szobrot faragjanak belőle.
Attila nem mai csodabogár, szereti a krea-
tivitást igénylő dolgokat. Mások kertész-
kednek, ő meg a fűnyírást se szereti. Épí-
tett már motor ülésre díszt szemes láncból,
hegesztett fekpadot, restaurált oldalkocsis
motorkerékpárt. Azt se bánja, ha ezért né-
ha megszólják, szerinte mindenki foglal-
kozzon azzal a szabadidejében, amihez
kedve van. Neki momentán egy kis farag-
hatnékja támadt. . .
Nem csak a tulajdonosának tetszik a moai,
jártamban-keltemben én is többször láttam
felvillanó féklámpákat a tanya előtt.

Fényképet is csináltak páran, még a közösségi oldalon is feltűnt egy-egy pózó-
lós, Húsvét-szigeteki szobros fotó. Az arra járó autósok mostanában mintha
lassabban hajtanának arrafelé - a szobor egyfajta természetes forgalomlassító
műtárgyként is funkcionál! Tény, hogy sokkal barátságosabb, mint egy terelő-
sziget. A kétségkívül furcsa alkotás jól mutat a kapu mellett. A biztonságos
rögzítést betonba ágyazott vasrúd szolgálja, nehogy a fotózkodás vagy a hébe-
hóba arra járók útszéli értelmetlen erőfitogtatása - mert olyan is van - balesettel
végződjön. Másik szobor egyenlőre nincs tervben.

Csala István

"A láncfűrészes faragás a hátsó
kertben kezdődött. Az út mel-
lett nem volt elég hely a mun-
kához. Kilenc óra körül fogtam
hozzá, öt óra körül már látszott,
hogy lesz belőle valami. Elő-
ször egy egész alakosat akartam
csinálni, aztán mégis az arc
mellett döntöttem. Kirajzoltam
a kontúrokat, aztán jött a fű-
rész. Lehet, hogy akácból vagy
bükkből tartósabb lenne, de ab-
ból egy ekkora rönk megfizet-
hetetlen.. . akkor nem lett volna
szobrom. De nekem így is tet-
szik. Nagyjából egy tonna lehet
így kifaragva.. . zöld lazúr volt
itthon, 10 litert ivott be a száraz
fa. Muszáj volt valamit kitalál-

ni, mert a hangyák pár nap alatt
ráleltek és elkezdték fúrni-fa-
ragni. Volt, aki visszatolatott a
tanyához, mert elsőre nem hitte
el azt, amit látott."

az eredeti kőből van, a pusztamérgesi fából - ennyi a különbség



2013. június - július Pusztamérgesi Hírlevél 5.

Felhívás - netezőknek
�yár, szabadság, napsütés, szabad-
idő. . . akár a hőség, akár az élmé-
nyek megosztása végett könnyebben
huppanunk a számítógépünk elé, de
ha nem figyelünk eléggé, könnyen
visszájára fordulhat a jókedv. �em
mind arany, ami fénylik, nem mind
hasznos (program) ami annak lát-
szik!
A rendőrséghez több olyan állam-
polgári bejelentés érkezett, amelyek
szerint internet használat közben
egy elektronikus üzenetet kaptak a
következő tartalommal: "számító-
gépüket a rendőrség blokkolta, és
ahhoz, hogy azt ismét használni
tudják, 25 ezer forintot kell fizetni-
ük az üzenetben megadott módon."
A rendőrség felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a rendőrség nem
blokkol számítógépeket, amennyi-
ben hasonló tartalmú üzenetet kap-
nak, azonnal tegyenek bejelentést.
Többen je-
lezték, hogy
a jelenség
kizárólag
Windows
gépeken
fordult elő.
Egyértelmű,
hogy aki
ilyen üze-
nettel talál-
ja szemben
magát számítógép-használat köz-
ben, az minden kétséget kizáróan
vírusfertőzés áldozatává vált. Le-
hetséges megoldások között szere-
pel az azonnali vírusellenőrzés va-
lamelyik híresebb antivírus
alkalmazással (Nod32, Norton,
Kaspersky, Avast, Avira, AVG,
stb.)

forrás: www.emagyarorszag. hu

A jelenség világszerte ismert; az
egészről egy Ukash néven elhíresült

program tehet. De akkor miért nem
ismeri fel a vírusirtó? Az a baj ,
hogy a vírusirtó általában azért nem
fogja meg, mert maga a felhasználó
egyezik bele a telepítésébe. Néha
egy ismerősünk már fertőzött gépe
önállósul, és gazdája nevében küld
nekünk személyes üzenetet. Máskor
ártalmatlannak tűnő program tele-
pítése közben települ fel, ahogy
manapság majdnem minden ingye-
nesen letölthető programban rejtőz-
het egy kémprogram - és a legtöb-
ben elfelejtik kivenni a pipát, hogy
ezt az adott "mellékelt" programot
nem kívánják telepíteni. Így renge-
tegen szolgáltatnak tudtukon kívül
információkat böngészésről, levele-
zésről, facebook aktivitásokról,
vagy járnak hasonlóan. Nagyon fi-
gyeljünk az ilyen ingyenesen elér-
hető programokra, és hogy mi min-
dent akar még feltelepíteni egy
ingyenes szoftver! Ha már megtör-

tént a baj - és a
Windows
csökkentett
módban elin-
dítható - akkor
a Microsoft
oldaláról le-
tölthető
Rosszindulatú
szoftvert eltá-
volító eszközt
telepítve tö-

rölhető a vírus. Ha ez nem jelent
megoldást, bízzuk szakemberre a
gépet, hogy ne veszítsük el meglévő
adatainkat is. Egy újratelepítés a
meghajtó formázásával - vagyis
minden addigi adat végleges törlé-
sével - kezdődik, de megfelelő
szakértelemmel azok lementhetők
és az új rendszer telepítése után
visszahelyezhetők.

eMagyarorszag Pont Pusztamérges -
Csala István eTanácsadó

Csak óvatosan a világhálón!

Takarítási szünet
Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket,
hogy a Hétszínvirág Óvoda 2013. július
29-től augusztus 23-ig nyári takarítás mi-
att zárva tart. Kapuját augusztus 26-án
hétfőn nyitja ki ismét. A közel egy hóna-
pos szünet ideje alatt több szülőnek gon-
dot okozhat, hogy mivel kössék le a lur-
kók figyelmét. Ezen kíván segíteni a
Művelődési Ház oly módon, hogy au-

gusztus 8-án és 22-én 13 órától játékos
foglalkoztatót szervez az apróságoknak.
A vállalkozó szellemű szülőket is szíve-
sen látjuk. További programok (pl. film-
vetítések) szervezése is folyamatban van,
erről bővebben a következő lapszámban
olvashatnak.

a szervezők

Bezárt két hely
előbb a pizzéria, aztán a vendéglő is
A Gondola Pizzéria közösségi oldalán tette
közzé a hírt, miszerint június 14-én tart(ott)
nyitva utoljára.
"Kedves Vendégeink, Ismerőseink! Tájé-
koztatlak titeket, hogy a pizzéria utolsó
nyitvatartási napja: 2013. 06. 1 4 (péntek),
azaz ma. Köszönjük, hogy a vendégeink
voltatok! Üdvözlettel:
Gondola Pizzéria dolgozói"
A Fortuna Vendéglő tulajdonosa, Barakonyi
Sándor a község hirdetési pontjain tudatta
azt a döntését, miszerint az előfizetéses me-
nük számának csökkenése, a gazdaságos
működés feltételeinek és az együttműködé-
sek hiánya miatt augusztus 1-én már nem
nyitja ki a vendéglátóhelyet. Az intézkedés
egyenlőre átmeneti, de vannak érdeklődők a
hely más jellegű hasznosítására is - kom-
mentálta röviden a kialakult helyzetet az
üzletvezető. Csala István
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A digitális átállás évek óta terítéken van; hol gyorsabban, hol lassabban zajlott a folyamat. A
végéhez közeledik a fejlesztés, ezáltal megszűnik az analóg földfelszíni televíziós műsorszó-

rás. A technikai és adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a �emzeti Média és Hírközlési Hatóság (�MHH) részéről
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató körlevélben tájékoztatta a települési önkormányzatok jegyzőit.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) előírásainak,
és európai uniós kötelezettségeinknek eleget téve 2012. október végén Magyarországon indult el a digitális átállás folya-
mata. A hagyományos analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás megszűnését, és ezzel egyidejűleg a digitális
földfelszíni sugárzás megvalósítását jelentő digitális átállás lakossági szempontból érzékeny és az érdeklődés középpont-
jában álló kiemelt állami feladat. A Dtv. alapján a digitális átálláshoz kapcsolódó hatósági-igazgatási feladatok végrehaj-
tását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) látja el. A hirdetmény a következő:

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS
MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRI�TETTEK-
�EK?
A televíziózás világszerte folyamato-
san fejlődik, minősége egyre jobb
lesz. Az analógról a digitális
földfelszíni műsorszórásra való átállás
Magyarországon is megvalósul még
az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti,
hogy az átállás időpontjától hazánk-
ban kizárólag a digitálisan sugárzott
adások lesznek majd elérhetőek, ami
több előfizetési díj nélkül fogható csa-
tornát, jobb kép- és hangminőséget és
számos kiegészítő szolgáltatást (pl.
elektronikus műsorújság, gyermekvé-
delmi zár, adás megállítása, nyelvvá-
lasztás) jelent a televíziónézők számá-
ra.
KIK AZ ÉRI�TETTEK?
A digitális átállásban az analóg föld-
felszíni módon televíziót néző háztar-
tások érintettek, azaz azok, akik jelen-
leg hagyományos szoba- vagy
tetőantennát használnak és mindössze
az M1 , RTL Klub, TV2 és esetleg egy
helyi televízió műsorait látják előfize-
tési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgál-
tatás előfizetője, esetleg IPTV-n ke-
resztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁS-
HOZ?
Az analóg földfelszíni módon tele-
víziót néző háztartások hagyomá-
nyos tévékészülékeit alkalmassá kell
tenni a digitális műsorszórás vételé-
re azért, hogy a nézők az új digitális
technológiával, jobb minőségben tele-
víziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás
zavartalan vételéhez Magyarországon
jó állapotú tető- vagy szobaantenna,

koaxiális levezető kábel, valamint ha-
gyományos analóg vevőegységgel
rendelkező tévékészülék esetén egy
dekóder (jelátalakító) készülék, úgy-
nevezett, set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új
tévékészüléket vásárolni, mivel a set-
top-box segítségével a meglévő régeb-
bi készülék is alkalmas a digitális je-
lek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön
set-top-boxra sincs szükség, mert
azokba már beépítették a megfelelő
digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csator-
nánál is többet szeretne látni, akkor
előfizethet valamelyik kábeltelevíziós,
műholdas, IPTV-s vagy digitális föld-
felszíni szolgáltató csomagjára.
MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁT-
ÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi
térképen lehet megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31. a térképen
világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen
sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig

tehát alkalmassá
kell tenni az érintettek készülékeit a
digitális adás vételére.
SZOCIÁLISA� RÁSZORULTAK
TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság (NMHH) egyszeri, vissza nem

térítendő állami támogatást nyújt a
szociálisan leginkább rászorultaknak a
közszolgálati médiaszolgáltatások
(M1 , M2, Duna TV, Duna World) di-
gitális vételének biztosítása érdeké-
ben. A támogatás a közszolgálati mé-
diaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges eszközök
beszerzését (settop-
box, antenna stb.) és azok beszerelését
jelenti.
TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki
a támogatás igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely ki-
zárólag analóg földfelszíni műsorszó-
rási vétellel rendelkezik, és az állandó
lakcíme is erre a háztartásra vonatko-
zik, és rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti
pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesül;
illetve

j) 2013. évben tölti be a 70. életévét
(vagy ennél idősebb), és számára az
ONYF által folyósított nyugellátás,
nyugdíjszerű szociális ellátás, egész-
ségbiztosítási ellátás együttes összege
nem haladja meg a mindenkori nyug-
díjminimum kétszeresét, azaz 57 000
forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy
jogosult felhasználó számára adható.
Háztartásonként több támogatási
igény esetében az időben korábbit fo-
gadja el az NMHH.
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A vissza nem térítendő állami támo-
gatás 2013. április 30-tól igényelhe-
tő.
TÁMOGATÁS IGÉ�YLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló
felhasználót háromszori felkeresés so-
rán sem éri el, az NMHH postai úton
küldi meg az igénybe vehető támoga-
tási formákról és a támogatási jogo-
sultság feltételeiről szóló tájékoztatót,
valamint az igénylőlapot, melyet a tá-
mogatásra jogosult felhasználó a kéz-
hezvételtől számított 1 5 napon belül
küldhet vissza az NMHH-nak.
A jogosult a kitöltött igénylőlapot át-
adhatja a felmérőnek, vagy a számára
átadott válaszborítékban ingyenesen
visszaküldheti az NMHH részére.
Az a rászoruló, aki 2012. november 1 -
e után vált jogosulttá valamely fenti
szociális, vagy nyugellátásra, illetve
akit az NMHH felmérői valamely ok-
ból nem kerestek fel, 201 3. április 30.
napjától nyújthat be igénylőlapot a tá-
mogatás igénylése céljából a lakóhe-
lyén jelzett lekapcsolási időpontot kö-

vető 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló fel-
használók nyilvántartását, amelyben
azok szerepelnek, akik a fent jelzett
szociális, illetve nyugellátások vala-
melyikében részesülnek. Ez alapján a
hatóság felmérői két ütemben, a le-
kapcsolási időpontokhoz igazodva
(1 . ütemben 2013. június 15-ig, a 2.
ütemben 2013. augusztus 31 -ig) felke-
resik a rászorultakat, hogy tájékoz-
tatást nyújtsanak a digitális átállás-
ról, az állami támogatásra való
jogosultság feltételeiről, az igénybe
vehető választható támogatási formák-
ról, és segítsenek az erre vonatkozó
igénylőlap kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digi-
talisatallas.hu weboldalról, illetve in-
gyenesen visszaküldhető válaszborí-
tékkal ellátott igénylőlap kérhető a
06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegy-
zett támogatási igények esetén a digi-
tális vétel biztosításához szükséges
eszközök beszerzéséről és beszerelé-

séről az NMHH gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállás-
ban, hogy Ön is élvezhesse a digitális
televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hoz-
zánk bizalommal!
I�GYE�ES ZÖLDSZÁM:

06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HO�LAP: www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a
digitális átállás szabályairól szóló
2007. évi LXXIV. számú törvény, a
közszolgálati médiaszolgáltatások di-
gitális vételének biztosítása érdekében
adható állami támogatás és az azzal
összefüggő adatszolgáltatás, adatke-
zelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 1 8.)
számú NMHH-rendelet, illetve a köz-
szolgálati médiaszolgáltató analóg
műsorszórásának leállításáról szóló
5/2013. számú NMHH-rendelet alap-
ján került összeállításra.
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