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A bor legendája
SzóltazIsten: “Kedvesfiam, Nóé:
Itta szőlő, kóstoldmeg, hogy jó-é?”
FeleltNóé:“No, megöregedtem,
de ilyenjóbogyótmég nemettem.”

SzólazIsten: “Kedvesfiam, Nóé:
Acsípősmust, haddlássuk, hogy jó-é?”

FeleltNoé:“Ihaj, csuhaj!Sári!
HáromIstentkezdek immárlátni!”

SzóltazIsten: “Kedvesfiam, Nóé:
Hátazó-bor, haddlássuk, hogy jó-é?”

FeleltNóé:“Iszomreggelóta:
Gyerepajtás, vanmég ahordóba!”

Gárdonyi Géza

megjelenik
havonta

Az adóalanyiság, és így a gazdasá-
gi tevékenység tekintetében különös
szerepe van a közhatalmi tevékeny-
ségnek. Az általános forgalmi adó-
ról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa
tv. ) a közhatalmi tevékeny-
séget nem minõsíti gazda-
sági tevékenységnek, így
az nem alapoz meg adó-
alanyiságot [Áfa tv. 7. §].
Közhatalom gyakorlására
jogosult szervek többek
közt a helyi önkormányzatok is,
amelyek közhatalmi tevékenységük
tekintetében nem minõsülnek adó-
alanynak, egyéb tevékenységük
okán azonban az általános szabá-
lyok szerinti gazdasági tevékenysé-
get folytató áfa alanyként keze-
lendõk.

(forrás: www.nav.gov. hu)
Pusztamérges Község Önkor-
mányzata 2013. augusztus 12-ig
alanyi adó mentes (a számlák
megfelelő rovatában M ill. AAM

betűkkel jelölt) kategóriába tarto-
zott, ÁFA fizetési kötelezettsége
nem volt. A szolgáltatásokat ÁFA
nem terhelte, a kibocsátott számlák

0% ÁFA-t tartalmaztak.
A Középiskola konyhájának

átvételével az önkormányzat
átlépte az alanyi adómen-
tesség választását lehetővé
tevő 6 millió forintos ér-
tékhatárt Az eddig alanyi
adó mentes, azaz nettó ér-
téken számolt - szolgálta-

tásokat a fenti időponttól kezdve
27% általános forgalmi adó terheli.
Ennek értelmében az önkormány-
zat különböző szolgáltatásait (gépi
munkák, eMagyarország Pont köz-
reműködése, eszköz bérleti díj ,
stb.) igénybe vevők 27%-os ár-
emeléssel szembesülnek, holott az
önkormányzat zsebében forintra
pontosan annyi marad, mint eddig.
A fizetési többlet a szolgáltatás
ÁFA tartalma.
Pusztamérges községi Önkormányzat

Vége a mentességnek
az eddig adómentes szolgáltatásokat is 27% ÁFA terheli

Kakast a kakasnapra
2,5 méteres tarajos a játszótér sarkán

Ha egy "üzlet" beindul. . . nincs megállás.
Két számmal ezelőtt számoltunk be a falu
határában található, Húsvét-szigeteki szobor
másolatról és máris gyarapodott az állo-
mány. Nem az alkotó másította meg abbéli
szándékát, hogy egyenlőre nem farag újabb
szobrot, hanem Dr. Papp Sándor polgármes-
ter kérte fel, hogy a közelgő Szüreti Feszti-
vál és Kakaspörkölt-főző Verseny "kabalafi-
guráját" elkészítse.
Papp Attila nevetve mondott igent a felké-
résre. A faragás odahaza történt, az előké-
születekből csak annyi látszott, hogy lesz va-

lami a játszótér sarkán. Egy hétig csak a
földbe ásott fatörzs és a talapzat utalt arra,
hogy valami készül. a Móra téren. A koráb-
ban faragott fej és a mostani kakas szinte
ikertestvéreknek tekinthetők: anyaguk egy
helyről származik, ugyanaz a kéz azonos
technikával alkotta mindkettőt - ugyanazzal
a láncfűrésszel. Csala István

az arány megtévesztő, a kakas körülbelül két és fél méter magas
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Pusztamérges község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete ez évben vándorserleget alapí-
tott a közelmúltban elhunyt helyi borász,
FARKAS ISTVÁ� emléke előtt tisztelegve.
A kupát minden évben a községi borversenyen
I. helyet szerzett bor tulajdonosa nyeri és birto-
kolhatja azt 1 éven át. A verseny részleteit az
alábbiakban olvashatják.

Augusztus 20.
A szentmise után koszorúzással emlékeztett meg
az önkormányzat államalapításunk ünnepéről.
Az egyházközség lelkipásztora, Negyela Zoltán
atya által celebrált misén a már szinte mindenütt
hagyománnyá vált kenyérszentelés emelte az
ünnep hangulatát.

A parkban lévő kopjafánál az Őszikék Nyugdí-
jasklub tagjai és a Szent Ágoston Katolikus Ál-
talános Iskola diákjai adtak műsort. Az emlék-
művön a község önkormányzatának nevében Dr.
Papp Sándor polgármester és a képviselő-testület
jelenlévő tagjai helyeztek el koszorút. A műsort
a Szózat hangjai zárták, ezt követően pedig nép-
viseletbe öltözött lányok osztották szét a misén
megszentelt kenyér felszeletelt darabkáit a je-
lenlévők között. Ha jelképesen is, de a megem-
lékezés résztvevői ehettek idén először új ke-
nyeret!

Csala István

Diákmunka
tizenöt fő dolgozhatott
két hónapon keresztül

Helyben szűkösek a munka-
lehetőségek - fokozottan
igaz ez a diákmunkára. Min-
den tanulónak kapóra jön a

nyári munkalehetőség. Köz-
vetítő irodák csak a nagyobb
városokban működnek, ők is
elsősorban helyieket keres-
nek - amúgy se nagyon érné

meg nap mint nap utazni,
mert a munkával keresett
pénzből elég sok az utazásra
menne el. Marad a mező-
gazdasági idénymunka, ami
szintén nem könnyű pénzke-
reset.
Tizenöt diák kaphatott bért a
munkájáért júliusban és au-
gusztusban. Az önkormány-
zat forrásai szűkösek - mun-
ka pedig sok van. A diákok
a szabadságolások idején so-
kat tudtak segíteni a Polgár-
mesteri Hivatal munkájában
és a nyári intézményi kar-
bantartásokban is.
Az előző években nem volt
ilyen jellegű foglalkoztatás-
ra lehetőség; idén is épp-
hogy összejött a dolog. Csak
június közepén értesült az
önkormányzat a lehetőség-
ről, így mindössze 8 munka-
napja maradt arra, hogy a
minden kritériumnak megfe-
lelő 15 főt kiválassza, érte-
sítse és a vissza-
jelzések alapján a

pályázati anyagot eljuttassa
a Csongrád Megyei Munka-
ügyi Központ mórahalmi ki-
rendeltségére. 5-10 család-
nál már elkésett a
munkalehetőség, ugyanis az
élelmesebb fiatalok már el-
ígérkeztek nyári munkára.
Ebbe a nyolc
napba kellett
beleférnie a
leendő diák-
munkások-
nak a NAV
által kiállí-
tott igazolá-
sok beszer-
zésének is.
Diákmunká-
sok festették
az óvodai játékokat, kreatív
foglalkozások megvalósítá-
sát segítették elő, részt
vettek a park gondozásában
és a könyvtár állományából
kikerülő könyvek nyilván-
tartásában és a könyvvásár-

ban működtek közre.
Szintén jól jött a segítség az
önkormányzat használaton
kívüli vagy leselejtezett bú-
torainak, eszközeinek árusí-
tása során is.
A pályázatban résztvevők
hasznos ismereteket gyűjt-

hettek a munkavállalás kez-
deti lépéseiről, érdekérvé-
nyesítésről és a munkahelyi
kommunikációról is - ezt a
munkába állásuk során fog-
ják tudni hasznosítani és ka-
matoztatni.

Csala István
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A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola hírei
a nyári szünet alatt sem állt meg az élet

A nyári szünet alatt van, aki örül, hogy ideig-óráig megfeledkezhet az iskolapadokról. Pedig az
iskolában sem mindig a tanulásé a főszerep: nyáron több táborlehetőség várta a diákokat; persze
nem mindegyiket. Néhány beszámolón keresztül bemutatjuk, merre jártak a diákok.

Kézilabda tábor

Kézilabdás lányaink Erzsébet-
edzőtáborban voltak júliusban.

A Magyar Kézilabda Szövetségtől
küldött edzők strandkézilabdát tanítot-
tak napi négy edzésen. A hét igen si-
keres volt, az utolsó napokban már
meccseztek is játékosaink. Köszönjük
a pusztamérgesi önkormányzat utazás-
hoz nyújtott segítségét!

Hári Ferenc

J úlius 22 július 27. között Zánkán
került sor a kézilabda táborra,

amely az Új Nemzedék Központban
volt. Pusztamérgesből tíz lány indult
Feri bácsi kíséretével a táborhelyre.

Hosszú és fárasztó utazás során végre
megérkeztünk és elfoglalhattuk a szál-
láshelyünket. A szállás egy nagyon
szép helyen, a Balaton partjához kö-

zel, egy domboldalon található meg.
Rajtunk kívül sok más gyerek társasá-
gát is élvezhettük. Reggel és délután a
Balaton- parton kemény strandkézi
edzésen vehettünk részt. A mindenna-
pi edzések mellett pihenésre és für-
désre is sort kerítettünk. A vacsora
után minden nap színes programok,
előadások vártak ránk a főtéren. Min-
den este fáradtan feküdtünk le, de reg-
gel már újult erővel folytathattuk az
edzéseket. Az utolsó napokban mér-
kőzésekre is jutott idő. Mivel minden-
ki most ismerkedett meg a strandkézi-
labda rejtelmeivel, jókedvvel
játszhattuk végig a meccseket. A mér-
kőzések végén díjkiosztás volt, ahol a
pusztamérgesi csapatból Jáger Bog-
lárkát jutalmazták meg. A nap végén
táborzáráson vettünk részt, ami disco-
val folytatódott. Másnap reggel még
indulás előtt fürödtünk egyet a Bala-
tonban. Ezen az egy héten nagyon sok
élménnyel, edzéstechnikával és sok új
baráttal gazdagodtunk.
Köszönjük az edzőnknek, Hári Fe-
rencnek, hogy fáradságos munkájával
lehetővé tette számunkra ezt a táboro-
zást. Reméljük, hogy jövőre is lesz al-
kalmunk ilyen programon részt venni.

Kiss Evelin

Horvátországban táboroztunk
A tábort Szalai István hitoktató úr
szervezte, melyen a betlehemesek
vehettek részt.
Sok település jelentkezett a verseny-
re, a legtöbb csapat külföldön élő
magyarokból állt. Mi 1 . helyezést ér-
tünk el ruzsaiakkal és öttömösiekkel
szövetkezve. Július 30-án indultunk
hosszú utunkra különjáratos busszal,
amelyen 2 határon túli magyar csapat
és mi utaztunk. Iskolánkat Kiss Eve-
lin és én képviseltük.
Szállásunkra, Baska Vodára, másnap
értünk oda, ahol kellemes, napos idő-
járás fogadott bennünket. Már az első
napon sor került a horvát tenger „fel-
fedezésére”, majd mindennap más-
más városban és annak tengerpartján
jártunk, fürödhettünk, köztük: Ma-
karskaban, Omisban, Baska Vodaban,
Splitben, Dubrovnikban… stb.

Minden város különböző nevezetes-
ségekre lehet büszke: pl. : Dubrovnik:
lépcsős utcáira, nevezetes várára ;
Omis: gyönyörű tengerpartjára, he-
gyen lévő kalózvárára, amelyet meg
is másztunk; Makarska: nagy bevá-
sárló negyedére; Split: Diocletianus
császár palotájának rekonstrukciójá-
ra, ahol kicsit visszamehettünk az
időben és találkozhattunk a császárral
és a császárnéval. Csodálattal néztük
az utcákon a pálmafákat, a narancsfá-
kat, az olajfaligeteket.
Minden nap élményekkel teli gazdag
napot zárhattunk le egy „tábortűzzel”,
ami igazából közösségkovácsoló já-
tékokkal volt tele és a jelenlévő tele-
pülések többnyire zenés műsorával.
Augusztus 6-án szomorúan indultunk
haza. Sok baráttal és élményekkel
gazdagodtunk, és reméljük, hogy jö-
vőre is eljuthatunk Horvátország
gyönyörű tengerpartjára.

Ótott-Kovács Dóra

ZÁ�KAI KÉZMŰVES TÁBOR
A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Telephe-
lyének 20 tanulója alkotótáborban járt a nyáron, a TÁMOP-3. 2. 13-12/1-2012-
0043 Alkotó Kézműves Palánták című projekt keretein belül. Horváth Dóra ta-
nulónk készített élménybeszámolót.
Iskolánk egy pályázat segítségével az intézmény jó tanulóinak adott lehetőséget,
hogy elmehessenek ebbe a jutalomtáborba. A tábor Zánkán volt. Július 7-én in-
dultunk, és július 12-ig tartott a tábor.
Ezen a rendezvényen még 4 település vett
részt: Dóc, Öttömös, Kömpöc, Harkakö-
töny. Minden percünk meg volt szervezve.
Különböző logikai játékokat próbálhat-
tunk ki, lehetőségünk volt szőni, gyöngyöt
fűztünk, agyagtárgyakat készítettünk, sőt
még bőrből készült tolltartót is csináltunk.
Naponta egy-két kézműves foglalkozás
volt. Délután lehetőségünk nyílt fürdeni a
Balatonban, sőt egyik nap elmehettünk hajókázni is. Esténként a vacsora utáni
programokat más és más település pedagógusai szervezték. Volt esti túra a kör-
nyéken vegyes csapattal, így jobban megismerhettük egymást.
Karaoke versenyen megcsillogtathattuk hangunkat, esti akadályversenyen egy
jót sportolhattunk, a vicces vetélkedőn jókat kuncogtunk, végül, de nem utolsó
sorban az utolsó nap DISCO-val zártuk a tábort. Fájó szívvel, de sok-sok él-
ménnyel tértünk haza. Fantasztikus élményeket éltünk át.
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8:00 zenés hívogatás a község utcáin

10:00 Megnyitó ünnepség
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő köszöntője
Dr. Papp Sándor polgármester köszöntője
Őszikék Nyugdíjas Klub műsora
Dobó László zsűrielnök fesztivál megnyitója
Általános iskolások műsora

1 1 :00 szőlő préselés és must kóstolás

12:00 Jó ebédhez szól a nóta – a Ruzsai Koktél Trió közreműködésével
zsűrizés kezdete a Polgármesteri Hivatalban

ebédlehetőség a Főtéren

1 3:00 Borkóstolás és lovaskocsis pincelátogatás a Berla Bor Kft.-nél
14:30 A sportpályán: Média Válogatott - Pusztamérges Öregfiúk

labdarúgó mérkőzés
Nagyszínpadon: Rajzverseny és a versíró verseny eredmény hirdetése

(az első 3 helyezett a színpadon is előadhatja költeményét)
Óvodások műsora
Farkas István Emlék Borverseny eredményhirdetése
Őszikék Nyugdíjas Klub kabaré műsora
Főző verseny eredményhirdetése - fődíj: görögországi utazás

17:00 Mesevilág Interaktív bohóc show
Tombola húzás - fődíj : görög út

18:00 Happy Jumpers Ugrókötél Csoport bemutatója
Néptánc bemutató
Clear Voice énekegyüttes műsora
Zumba táncbemutató
Acropolis Táncszínház bemutatója Kocsis Judit, a Szegedi Nemzeti

Színház művésznőjének közreműködésével:
„Kellene ma éj jel. . .” operettgála

20:30: ROY és ÁDÁM Trió – akusztikus koncert
21 :30 Tűzijáték

22:00 Utcabál a Kiskunhalasi Hangulat Zenekarral

EGÉSZ �AP:
Büfé (főtér), Gyermekjátékok (játszótér), Kirakodók, kézművesek árukínálata,
Gobelin kiállítás a Művelődési Házban, Bohócok lufi hajtogatás interaktív
tevékenység, Arcfestés csillám tetoválás (TÁMOP 5.5.1 .B-1 1 /2-201 1 -0083 pályá-
zat), Gyerekrajz kiállítás a Művelődési Házban, Óriás kígyó simogatás

FŐ TÁMOGATÓK:
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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.

A nyári szabadság, a munka és a kánikula ellenére jól sikerült a
Magyar Vöröskereszt augusztus 16-i véradó napja. Két új pusz-
tamérgesi taggal bővült az önkéntes véradók tábora. Összesen
huszan adtak vért, hogy bajbajutott embertársaikon segítsenek.
Az ősz folyamán még egy alkalommal lehetőség nyílik majd er-
re az önkéntes segítségre. Köszönjük a véradóknak!

Magyarország
...szeretlek hétvége!

A közismert tévés vetélkedő or-
szágjáró turnéra indul. Ebből az
alkalomból pályázatot írtak ki a
települések részére, hogy szep-
tember 28-29-én ki-ki a saját tele-
pülésén szabadon választott prog-
ramsorozattal ünnepeljen.
A vetélkedő nem kötelező - pláne
a tévében látott módon - mert nem
a kötött formalitás, hanem a jó-
kedvet és vidámságot helyezik
előtérbe a szerkesztők. A Magyar
Televízió helyszíni bejelentkezé-
sekkel tarkított 20 órás műsorfo-
lyamban számol be a települések
rendezvényeiről.
A pusztamérgesi elképzelés sze-
rint szombaton palacsinta sütéssel
tarkított lekvár-versenyt rendez-
nek, ahol a házi lekvárok kóstolás
útján juthatnak az arany-, ezüst-,
illetve bronz fakanál díjhoz. Este

zenés mulatságra várják az érdek-
lődőket. Vasárnap este - országo-
san ugyanabban az időpontban -
21 .30-kor Szent Mihály napi tá-
bortűz meggyújtásával zárul a
program.
A tervezés előkészítő fázisban
van, jó levezetése lehet a szüreti
fesztiválnak. Keressék a hamaro-
san megjelenő felhívást!

Bérletet helyben: csak a postán
kettő helyett egy helyen, de ez sem feltétlenül rossz

Tömegközlekedést rendszeresen igénybe vevő olvasóink több alkalommal is keres-
ték havi bérlet váltásának lehetőséget a Művelődési Házban. Ezt a jellegű szolgál-
tatást már csak a postán vehetik igénybe, ahol korábban is volt ilyen szolgáltatás. A
Tourinform Irodát az önkormányzat tartotta fenn, megszűnésével az ottani szolgál-
tatások egy része az IKSZT (integrált közösségi- és szolgáltató tér) feladatkörébe
került, másik része megszűnt. Utóbbi kategóriába
tartozik a bérletárusítás is. Az első olvasatra kedve-
zőtlen döntésnek több oka és összetevője van. A Ti-
sza Volánnal kötött együttműködési megállapodás
értelmében a bérletjegyek árusítása jutalákos rend-
szerben történik; a postán hasonlóképpen. Ez némi
bevételi forrást jelentett az önkormányzatnak. A
szolgáltatás biztosítása viszont kiadással és admi-
nisztrációval is járt - a havi elszámolásokat személyesen kellett teljesíteni a vállalat
szegedi központjában. Ehhez az önkormányzatnak utiköltség térítést kellett biztosí-
tania annak a dolgozónak, aki a szolgáltatást bonyolította. A mérleg nem lett pozi-
tív, éves viszonylatban a jutalék nem futotta a beszámolók utiköltségét, ezért dön-
töttek a megszüntetés mellett. Ezzel az utazóközönség számára hasznos, de az
önkormányzat számára mondhatni deficites szolgáltatás szünt meg - a település vi-
szont mégsem jár rosszul. Miért is! ? A válasz egyszerű és szintén piaci alapokon
nyugszik: jelen hazai körülmények között sok cég és vállalat küszködik finanszíro-
zási problémákkal. A Magyar Posta sem kivétel, több kis fiók szűnt már meg - vagy
vontak össze - elsősorban a kistelepüléseken. Pusztamérgesen egyedüli bérletárusító
partnerként a jutalék már nem oszlik meg a Tourinform és a postahivatal között, az
adminisztráció minimális mértékben növekszik (mert eddig is árusítottak bérletet)
így az ebből származó bevételtöbblet hozzájárul a stabilitásához. Nyitva tartási
időkben sem volt nagy eltérés a két szolgáltatási hely között, így a bérletet váltani
szándékozók ezzel nem járnak rosszabbul, mindössze a postai nyitva tartási időt
(hétfőtől péntekig 8.00-12.00 és 12.30-1 5.30) kell figyelembe venni.
Jelenleg a postán félhavi ill. 1 6 utazásra jogosító bérletet nem lehet kapni (aki ilyet
szeretne, Szegeden válthatja meg, a szerk.) de szegedi helyi járatos bérletet például
igen. Felmerült az igény, hogy a Középiskola diákjai közül néhányan messzebbről
utaznak, mint a megyeszékhely, viszont helyben nem tudtak 70-80 km-es bérletet
váltani. Ezt jeleztük a postahivatalnak, ahol ígéretet kaptunk a helyzet rendezésére;
közös érdek az utasok magas színvonalú kiszolgálása. Helyben történő bérletváltás-
sal kapcsolatos kérdésekkel a postahivatal 589-502 telefonszám lehet érdeklődni.

Csala István
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A ugusztus 24-én elkez-
dődött a labdarúgó

megyei III. osztály 2013-
14-es szezonja, Pusztamér-
ges továbbra is a Homokhát
csoportban szerepel. A cso-
portban van egy kis válto-
zás, mivel kikerült Zsombó
és az IKV valamint a Kis-
kundorozsma, helyette ér-
kezett Szatymaz, Csongrád
és Sándorfalva.
Az elmúlt szezonhoz képest
erősebb és nagyobb létszá-
mú csapatok vesznek részt.
A csoport kiegyenlítettebb
lesz, várhatóan komoly csa-
tákat fognak vívni egymás-
sal a csapatok. A szomszéd
falu csapatai is tovább erő-
södtek, így nekünk is továb-
bi igazolások után kellett
néznünk, csatlakozott hoz-
zánk két új Üllési labdarú-
gó, akik az eddigi mérkőzé-
sek alapján mondhatjuk,
erősségei lesznek a csapat-
nak. Busa Gábor csatár és
Tajti Gábor szélső védő.

A bajnokságra való fel-
készülés során két

edzőmeccset játszottunk,
valamint egy Magyar Kupa
mérkőzést Tápé ellen, hazai
pályán. Bár ez utóbbi mér-
kőzés számunkra vereség-
gel zárult, de elmondhatjuk,
hogy méltó ellenfelei vol-
tunk a megye I. osztályú
csapatnak, amely fiatal,
profi futballistákból áll! Si-
került a szerdai edzéseket
rendszeressé tenni, ahol
örömünkre elég sok Puszta-
mérgesi fiatal is részt vesz.

J ó látni, ahogy tíz-tizenöt
fiatal is velünk rúgja a

labdát. Reméljük néhány év

múlva őket is a csapatban
tudhatjuk.

A bajnokságból eddig
két fordulót játszot-

tunk le, a múlt hét végi Zá-
kányszék elleni rangadót
Zákányszék kérésére elha-
lasztottuk, november végén
fogjuk lejátszani. Az eddigi
két mérkőzést büszkén vál-
lalhatja a csapat, hiszen
mindkettőt megnyertük, bár
sok van még a végéig, de jó
érzés így indítani a szezont!

Változik a megye III-as baj-
nokság lebonyolítása is.
Idén 4 csoportban küzdenek
egymás ellen a megye III-as
csapatok, amelyek közül az
első 8 marad bent a megye
III-ban, és jövőre két 16-os
csoportban indulnak. A töb-
bi csapat az eddig még nem
létező megye IV-ben foly-
tatja tovább.

A tervünk, hogy egy
szerethető csapatot al-

kossunk ahol az egymásért
való küzdelem dominál,ha
van is némi technikai prob-
lémánk,de legalább tegyük
oda magunkat és egymást

buzdítva küzdjünk.
Szeretnénk köszönetet mon-
dani a pálya karbantartásá-
ért az önkormányzatnak és
dolgozóinak, mert a pálya
és környéke is tiszta és
szép. További köszönettel
tartozunk a szociális gondo-
zóban dolgozó a lányoknak,
mert önzetlen segítséggel
mossák a mezeket hétről-
hétre!

I dén pályázati forrásból
megvalósulni látszik egy

konténeröltöző, aminek az
alapja már le van rakva. A

kivitelező tájékoztatása
szerint szeptember végére
várhatóan el is készül! Ez-
zel a szerény kis épülettel a
falu is gazdagodik, hiszen
bármilyen kültéri rendez-
vény lesz a sportpályán, az
új öltőző és a szociális
blokkok is kulturált körül-
ményeket fognak biztosíta-
ni a lebonyolításban. Mert
ez nem csak a focistáknak
épül, hanem a falunak is!

R égi vágyunk volt már
egy új Pusztamérgesi

felirattal rendelkező mez-
garnitúra, hiszen anyagi
forrás hiányában régi, néha
15-20 éves mezekben ját-
szunk . A tavaszi sportbál
bevételéből megvalósult ez
az álom, az őszi szezont
már az új mezben kezdtük.
Ezúton is köszönjük min-
denkinek a segítséget, mert
ennek hiányában ez nem
valósulhatott volna meg!
Várunk mindenkit szeretet-
tel a csapat hazai és idegen-
beli mérkőzéseire!
Hajrá Pusztamérges!

Kispál István

Erős őszi kezdés
új mezben jól ment a játék a Pusztamérges FC-nek
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PPAARRTTIISSCCUUMM XXII.. TTAAKKAARRÉÉKKSSZZÖÖVVEETTKKEEZZEETT PPUUSSZZTTAAMMÉÉRRGGEESS
IIssmméétt ffeellmmeerrüülltt aazz iiggéénnyy aa ttaakkaarréékkmmaattrriiccáákkrraa..

Jó néhány évvel ezelőtt már, hogy az általános iskolákban takarékbélyegeket gyűjthettek a gyerekek.
Most ezt élesztette új já állatos gyűjtőmatrica formában a TakarékPont hálózat. A cél ezzel az, hogy a
gyerekek megtanuljanak gazdálkodni a pénzzel, rábírjuk őket a spórolásra.

A szülőnek a számlanyitásnál, valamint a befizetéseknél is jelen kell lennie, hiszen a kicsik – 6 éves
kortól 14 évig – még nem rendelkezhetnek önállóan úgynevezett Csemete számlájuk felett. A számla
megnyitása kötelező, amely közel 350 forintba kerül, e nélkül nem
lehet gyűjtögetni. A számlára befizetett összeg korlátlan. Minden
500 forint után a befizető egy csomag TakarékMatricát kap (egy
befizetés alkalmával a maximálisan kiadható matrica csomagok
száma 3 db) .
Ha a kitartó gazdálkodónak kigyűlik a 160 képből álló albuma,
akkor hátizsákkal és tolltartóval jutalmazzuk szorgosságát.

A Csemete számla segítségével lehetővé válik, hogy a gyerek
rendelkezhessen zsebpénze felett. Esetleg, ha nagyobb összeget kap
egy hónapban, annak ne minden forintját költse édességekre, hanem
tegye félre egy részét, amiből később nagyobb dolgokat is vehet.
Sok kicsi sokra megy alapon megtanulja, hogyan gazdálkodjon a pénzével.

TTéérrjj eenn bbee kkiirreennddeellttssééggüünnkkrree ééss éérrddeekkllőőddjj öönn aa rréésszzlleetteekkrrőőll!!

PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet,
6785 Pusztamérges, Szent István u. 10/A
tel./fax: 62/286-785 mobil: 06-70/932-1915
e-mail: pusztamerges@partiscum.tksz.hu
�yitva tartás H: 8.00-16.30, óráig, K-Cs: 8.00-15.00 óráig, P: 8.00-13.00 óráig
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Néphagyomány
Máté (szept. 21 .) hetében vetet-
ték Bánátban a búzát. Szerém-
ségben a Máté napi tiszta időből
jó bortermésre következtettek.
A szeptemberi jeles napok kö-
zül kiemelkedik Szent Mihály
(szept. 29.) napja, amely a cse-
lédfogadás ideje volt. Épp ezért
ha valaki arra kényszerült, hogy
költözködjék, azt mondták róla
Topolyán: "No, hát ennek is
már szentmihály van."
Számos időjósló hiedelem is-
mert a pásztorok köréből, akik
az állatok viselkedéséből követ-
keztettek a várható időjárásra.
Ha Szent Mihály éjszakáján a
juhok vagy a disznók összefe-
küdtek, hosszú, erős telet vár-
tak, ellenkező esetben enyhét.
Bácskában úgy mondták: "Szent
Mihálykor a keleti szél igen ko-
moly telet igér! "

Vajdasági Magyar Kalendárium

vicc
- Szomszéd? Hasz-
nálhatom a rotátorát?
- Hogyne. De ne vi-
gye ki a szőlőmből!

- - -
- Hányan dolgoznak
ebben a szőlőben?
- A főnökkel együtt
tizenegyen.
- Tehát akkor a fő-
nök nélkül tizen?
- Nem, ha ő nincs itt,
akkor iszogatunk.

- - -
De szarul nézel ki.
Iszol te rendesen!?

- - -
- Gyere át szomszéd!
- Nincs az az Isten!
- Megkezdjük az öt
hektós hordót!
- Már úton vagyok!

- - -
Egy ember az életé-
nek közel 30%-át
hülyeségek olvasásá-
val tölti. Hát ez volt
a mai adag. : )




