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Mire a főzők nagyjából berendezkedtek,
a hívogatásért felelős Halasi Hangulat
Zenekar és a ruzsai Csűrdöngölő néptánc
csoport már bejárta a fél falut. A jókedvű
csapat nem siette el a dolgot, nem is azért
vállalták a hangos zeneszóval kísért lo-

vaskocsizást! Eleinte fázósan húzták
össze magukat a legények és a leányok,
de a didergés nem tartott sokáig. Számos
portáról siettek elébük: ki borral, ki süte-
ménnyel vagy éppen pálinkával kínálta a
nótázó menetet. Amikor kedvük kereke-

dett - már pedig kerekedett
- karikázóval, friss csárdás-
sal köszönték meg a szíves
vendéglátást. A faluval
együtt ébresztették volna a
polgármestert is, de arról
bizony lekéstek. Dr. Papp
Sándor addigra már vagy
három kört fordult a falu-
ban, amikor a háza előtt fo-
gadta őket.

(folytatás a 4. oldalon)
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Mentovics Éva

Nagykorúvá vált a rendezvény
"Még gombócból is sok! " viccelődik az egyik hagyma pucoló versenyző, amikor a
szomszédos csapattól megtudja, hány éve rotyog már kakaspörkölt Pusztamérges
központjában. Én csak enni voltam itt először! - neveti el magát a másik bogrács-
forgató. Tizennyolc év.. . a rendszeresen visszatérők közül se emlékszik már min-
denki, milyen is volt, amikor először a községben járt.

Hivatalosan október 1 -én jegyzik az
idősek világnapját, de ez nem jelenti
azt, hogy ettől eltérő időpontban ne le-
hetne ilyen ünnepet tartani. Sőt, az a
jó, ha a mindennapi figyelem elhomá-
lyosítja egy kicsit, hogy van
ilyen ünnep is.
A nagymágocsi idősek ottho-
nában szeptember derekán
ünnepeltek: ott ez idő tájt vált
szokássá, hogy az intézmény
vezetői és dolgozói, valamint
a falu közössége műsorral
kedveskednek a lakóknak.
A Csongrád megyei Közgyű-
lés által fenntartott Kastély-
otthonban hat fő, hajdan
pusztamérgesi lakos éli min-
dennapjait, akiket ezen ünnep

kapcsán Pusztamérges község Önkor-
mányzatát képviselve Zsolnai András-
né, a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ Pusztamérgesi Te-

lephelyének nappali ellátás vezetője,
Gyuris Jánosné és Csala István látoga-
tott meg. Nem érkeztek üres kézzel a
nyílt nappal egybekötött ünnepségre.
Csipak Mihályné, Papp István, Tubik-
né Edit, Buzdor Mihály, Makra Jó-
zsefné (Szécsi Erzsébet) és Szekeres

Mihályné egy-egy csomagot
kapott.
A nagymágocsi idősek ottho-
na - az intézményi közössé-
gen kívül - egyfajta menedék
is: a korábban nehéz körül-
mények között élők számára
teljeskörű ellátást biztosít.
Azért van szükség ilyen ott-
honokra, hogy az időseket
megillető méltóság a nehéz
sorsú embereknek is biztosít-
ható legyen.

(folytatás a 3. oldalon)

Nagymágocsi élet
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Könyvtár - újratöltve
egy héten négy napot lesz nyitva

November 1 -től megváltozott a községi
könyvtár nyitva tartása. Nem ez az egyedüli
változás: a könyvtárosi feladatokat Veres
Csabáné helyett Figura Károlyné látja el.

Az októberi felmérést és leltárt az elektroni-
kus katalógus építése követi. Nemrég 78 da-
rab "friss" könyv érkezett, amelyekből az általá-
nos iskolástól a nyugdíjasig mindenki találhat kedvére valót.
Olvasni jó. Az internet is mérhetetlen tudásbázis, de van annak
egyfajta utánozhatatlan varázsa, ahogy egy érdekes könyvben
el lehet mélyedni. A könyvtár zavartalan működése érdekében
viszont fontos, hogy a kikölcsönzött könyvek visszakerüljenek
a polcra. Kérjük kedves Olvasóinkat, ha van kint náluk rég le-
járt határidejű könyvtári könyv, vigyék azt vissza! Lehet, hogy
mások már keresik. Fordítva ugye milyen kellemetlen lenne?

Nevet kapott a
borverseny

Pusztamérges
község Önkormányzata

képviselő-testületének döntése alapján
2013. évtől kezdve a Szüreti Fesztivál és Kakaspör-
költ-főző Verseny idején rendezendő községi termelői
borversenyének a

Farkas István Emlék Borverseny
nevet adja és az adott évben legjobb eredményt elért
termelő részére vándorserleget adományoz.
A pusztamérgesi termelők eddig sem vették félvállról
a borkészítési tudományuk összemérését is szolgáló
versenyeket. A képviselő-testület döntése tovább erő-
sítette ezt a versenyszellemet és - figyelembe véve vá-
lasztott névadójának munkásságát, a szőlőtermesztés
és a borászat terén tanúsított közismert elkötelezettsé-
gét és szakmai alázatát - tovább emelte az eddigi
években is rangosnak számító esemény színvonalát.
Ahogyan eddig, idén is voltak, akik - évek, sőt évtize-
dek óta - művelik a borászok szép és olykor vidám,
ám de nem könnyű mesterségét - mégis szabódva
mondtak igent a toborzó szavakra: "Á, az én borom
nem olyan.. ." ez volt a legelső indok. Aztán követke-
zett a "csak úgy magunknak van ez a kevés, nem ver-
senyezni. . ." pedig mindössze egyetlen palack volt a
nevezéshez szükséges mennyiség. A termelők meg-
nyugtatására legyen mondva: minden bor olyan!
Olyan, amivel nevezni lehet. Mert a jó gazda gondos-
ságával és szakértelmével foglalkoznak vele; ízlelik és
kóstolgatják, a szomszéddal megbeszélik, hogy ugyan
mondaná már meg, van-e neki valami oda nem illő
mellékíze! ? Ami pedig nem "olyan" bor, az otthonra
se olyan. Ha nem lehet nyugodt szívvel asztalra tenni,
akkor inkább ne legyen a gazda szégyenére - kimon-
datlanul is így van ez.
Imígyen alakították az eredményeket a fenti körülmé-
nyek; a bírálók legnagyobb örömére most is jobbnál
jobb borokat kóstolhattak. Pártatlanságukhoz és hoz-
záértésükhöz egy kis adalék: Géczi Lajos borász 2 pa-
lackkal (van verseny, amire annyi kell) hozott ugyan-
azon borából és mire tisztázódott a helyzet és az
egyiket kiemelték volna, már mindkettő külön kódot
kapott. Ez a kis malőr csak az összesítés során derült
ki - de ha már így adódott, a zsűri is kíváncsi volt,
hogy a két palack vajon milyen eredményeket ért el és
melyik lett a jobb? És itt jön a hozzáértés: mindössze
0,03 pont volt a különbség!

Csala István

Programajánló
November hónapban az alábbi programoknak ad otthont a Mó-
ra Ferenc Művelődési Ház IKSZT:
nov. 5. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 6. Ótott-Kovács Tamás falugazdász fogadóórája

(1 3-16-ig)
nov. 7. Zumba óra (18-19-ig
nov. 1 2. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 1 3. Falugazdász fogadóóra (1 3-16-ig)
nov. 14. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 1 6. Szülők Bálja - jótékonysági est
nov. 1 9. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 20. Közművelődjünk! - ifjúsági együttműködési lehe-
tőségek és a közművelődési intézmények szerepe a települések
életében - előadás és műhelybeszélgetés a Csongrád Megyei
Művelődési Intézet közreműködésével, környező települések
közművelődési szakembereinek bevonásával
nov. 20. Az ügyfélkapu használata (előadás)
nov. 21 . Zumba óra (18-19-ig)
nov. 22. Csak környezettudatosan! c. előadás természetvé-
delemről, szelektív hulladékgyűjtésről
nov. 25. kézműves foglalkozás keretében karácsonyi deko-
rációk, ablakdíszek készítése
nov. 26. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 28. Zumba óra (18-19-ig)
nov. 29. Falugazdász fogadóóra
nov. 30. BÁL a szociális munka alkalmára és ünnepére

(asztalfoglalás a Gondozási Központban)

!YITVA TARTÁS

hétfő kedd szerda csüt. péntek

8 - 16 8 - 14 8 - 14 12 - 17 zárva
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Borverseny
eredmények

Felhívás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád
Megyei Szervezete felhívja a figyelmét minden
őstermelői igazolvánnyal rendelkező termelő-
nek, hogy akik még nem tettek eleget a kama-
rai bevallás teljesítésének valamint a tagdíj be-
fizetésüknek, azok legyenek szívesek
mihamarabb megtenni, mert ennek elmulasztá-
sa köztartozásnak minősül.
A bevallást azon termelőknek is be kell nyújta-
ni, akiknek nem volt bevételük, vagy a bevéte-
lük összege nem érte el
a 650.000,- Ft-ot.

Segítséget kérhetnek:
Fackelmann István (agrárkamarai tanácsadó)

0620/2466173
Vass Károly (agrárkamarai tanácsadó)

0630/5436469
Halász Zsolt (falugazdász)

0630/3372535
Vass Tibor (Ruzsai Gazdakör)

0630/3746029

!agymágocsi élet
(folytatás a címoldalról)

A hagyománnyá vált idősek napja pedig egy kis örömet és jó han-
gulatot visz a hétköznapokba - fogalmazott nyitóbeszédében Far-
kas Sándor országgyűlési képviselő.
Hortobágyi Gyula részlegvezető köszöntő szavai alatt pedig már
gyülekeztek az udvaron a helyi általános iskola tanulói, akik ke-
rékpárral érkeztek, hogy műsorral kedveskedjenek az otthon lakói-
nak. De jutott mű-
sor mindenkinek;
az első alkalommal
ide látogató vendé-
gek nagyon megle-
pődhettek, mert az
idősek is sokszínű,
változatos és sok-
szor igen látványos
műsorokkal készül-
tek. Többeknek
könnyeket csalt a
szemébe a kerekesszékes lakók nyitótánca és elámultak az egri vár
lőporfüstöt sem nélkülöző ostromának mesteri megformálásán.

Papp István is betyárgúnyát öltött
Rózsa Sándor, Patkó Bandi, Sobri Jóska és a csárdában mulatozó
többi betyár is csendőrkézre került, a dolgozók és ápolók úttörőtá-
bort varázsoltak a terembe, végezetül pedig egy roma lakodalom-
ban találták magukat a nyílt napra látogató vendégek. A finálét a

"veresegyházi
asszonykórus és
a Z'Zi Labor"
tartotta - szinte
jobbak voltak,
mint annak ide-
jén az eredeti.
A hajdan pusz-
tamérgesi lakók
nem ugyanabban
az épületben
laknak, a 10

hektáron elterülő kastély több részleggel rendelkezik, mindenki a
szükségleteinek megfelelő ellátásban részesül. A delegáció min-
denkit meglátogatott és vitt egy kis hírt Pusztamérgesről. . . ezzel a
pár sorral pedig hoztak egy kicsit az ő mindennapjaikból.

Pusztamérges község Önkormányzata

A vándorserlegre elsőként Figura Károly
neve kerül majd fel; a 2014. évi versenyig
ő birtokolhatja - mind a két nevezett bora
aranyérmes helyezést ért el

Aranyérmes borok
Géczi Lajos vegyes fehér 201 1 . 1 8,73
Papp Ferenc Kövidinka 201 1 . 1 8,77
Figura Károly Rajnai Rizling 2012. 1 8,67
Figura Károly Rajnai Rizling 2000. 1 8,7
Nagy Béla Olaszrizling 18,83
Papp Ferenc meggybor 1990. 1 8,6

Ezüstérmes borok
Vas Sándor vegyes csemege 2012. 1 7,57
Aradszky László Ezerfürtű 2012. 1 8,26
Aradszky László Rajnai Rizling 2012. 1 7,93
Nagy Béla Kékfrankos Rose 18,26
Aradszky László Kékfrankos 2012. 1 8,4
Vas Sándor meggybor 2013. 1 7,76
Papp Ferenc meggybor 1994. 1 7,7

Bronzérmes borok
Nagypál Nándor vegyes fehér 201 1 . 1 6,53
Aradszky László Kövidinka 201 1 . 1 7,36
Kószó Ferenc vegyes Rizling 2012. 1 7,1
Biczók György Mérgesi Kurucvér 2012. 1 6,96
Nagypál Nándor házasított Kékfrankos 17,3
Nagy Béla Kékfrankos 17,1 6
Farkas István meggybor 201 1 . 1 6,8
Kovács István meggybor 2013. 1 6,8
Figura Zoltán meggybor 2013. 1 7,36

Oklevél
Papp Sándor csemege 2012. 1 5,97
Farkas Csaba Rajnai Rizling 2012. 1 6,36
Farkas Gábor Kékfrankos 201 1 . 1 5,33

„Önmagátbecsülimegmindennemzedékazáltal, hogy
tudomásulveszi: avilág nemvelekezdődött.”

Sütő András
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Pusztamérges Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve

az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2013. évre a

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. nov. 15.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál kell benyújtani. (Pusztamérges, Móra tér 2. Papp Lászlóné, tel: 06/62/286-851 )

2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat il-
letékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, il-
letve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.
!em részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt,

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi oktatási intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallga-
tói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat il-
letékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; VAGY
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézmény keretében teljes idejű (nappali ta-

gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
!em részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tan-
évben ténylegesen megkezdik.
A pályázat kötelező mellékletei:
1 . Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

"A" tipusú pályázat
A 2013/2014. tanév második, és
a 2014/2015. tanév első félévére

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!
A pályázattal kapcsolatos adatkezelés szabályairól, a be-
nyújtandó mellékletekről, igazolásokról, az elbírálás határidejéről, a folyósítás feltételeiről részletesen a
község hirdetőtábláján, a Közösségi Ház folyosóján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvashat.

"B" tipusú pályázat
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatalok számára

További információ:
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltsége (Pusztamérges, Móra tér 2.
ügyintéző: Papp Lászlóné, tel: 06/62/286-851 e-mail: szocialis@pusztamerges.hu)
vagy az alábbi címen:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica
1 381 Budapest, Pf.: 1 418 Tel. : (06-1 ) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
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23 lekvár kelt versenyre
6 lángon közel 1000 palacsinta
a szitáló eső ellenére tábortűz

A többi, mintegy 1400 település-
hez hasonlóan Pusztamérges is be-
adta pályázatát az "Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek! " fantá-
zianevű programsorozatra.

Ennek keretében szeptember 28-
29-re kellett a település értékeit,
érdekességeit és nem utolsó sor-
ban közösségeit előtérbe helyező
programokat szervezni.
Egy héttel korábbi időpont szeren-
csésebb lett volna, a kakaspörkölt-
főző verseny jó
alapot biz-
tosított
volna a lá-
togatott-
sághoz, de
a szervezők
bíztak ben-
ne, hogy így is
sokakat érdekel majd a program.
Hogy ez tényleg így legyen, újra
gondolták a programszervezés és
nem hagyományos klisékből épít-
keztek.

Egy vetélkedő - magától értetődik
- mindig versenyhelyzetet, a zene
pedig jó hangulatot teremt.. . enni
meg ugyebár mindenki szeret. Sok

fogásos ételhez idő és szakértelem
kell. A különlegességekkel nincs
mindenki jó barátságban.. . Na de a
palacsinta! Azt már csak meg kell
tölteni finom lekvárral, amit szin-

tén versenyre ment: a
kóstoló közönség
döntött, hogy melyik
töltelék kapja az "Év
lekvárja 2013" címet.
Huszonhárom "ver-
senylekvárból" került
a palacsintákba. Ve-
télkedő is volt, a tévés
műsorhoz hasonlóan
tippelni kellett puszta-
mérgesi, környébbeli

illetve magyar vonatkozású szám-
adatokra. Volt nagy találgatás a
nézők között is!
Az esti program főként a fiatalab-
bakat szólította meg, koncert után
karaoke és retro disco következett.
A vasárnap egyetlen, de kötelező

eleme a fél
tízkor fel-
lobbanó
tábortűz
volt, ezt
minden te-
lepülésen
ugyanabban

az időben gyúj-
tották meg. A szemerkélő eső el-
lenére népes kis csapat gyűlt össze
a forró teás, forralt boros tűzgyúj-
tásra. A közösség leginkább ön-
magát formálja, volt olyan család,

aki egy fazéknyi főtt
kukoricát osztott szét. . .
ha már egyszer össze-
jöttünk jeligére. Így már
mindjárt nem volt ak-
kora katasztrófa a zord
időjárás!
Arról nincs informáci-
ónk, hogy jövőre lesz-e
hasonló, pályázati for-
rással is támogatott
kezdeményezés, de az

idei érdeklődés és hangulat alapján
kijelenthető: érdemes időt és ener-
giát fektetni az ilyen rendezvé-
nyekbe is. Mert van rá igény.

Hírek, röviden
Hatvanon túliak találkoztak

Október 17-én tartotta a minden évben
megrendezett Hatvanon Túliak Találkozóját
az önkormányzat.

A Hétszínvirág Óvoda és az Őszikék
Nyugdíjas Klub tagjai ez alkalommal is
műsorral kedveskedtek azoknak, akik elfo-
gadták az önkormányzat meghívását.

- o - x - o -
Kicsivel korábban

A rendszeresen buszozók már megszokják,
de a ritkábban utazók számára még hírérté-
kű, hogy a Tisza Volán ZRt. menetrendjé-
ben némi változás állt be nemrégiben.
Apró, de lényeges, hogy Szegedre a legelső
járat (Üllés felé) az eddigi 4 óra 5 perc he-
lyett 3 óra 58 perckor indul!
Nem sok az a hét perc, de lekésni éppen
elegendő. Jó hír, hogy a járat nem csak
munkanapokon, hanem szombaton és va-
sárnap is közlekedik.
Olvasóink közül többen is jelezték, jó lenne
ha ismét közölnénk autóbusz menetrendet.
Vannak akik eltették az 56. lapszámot, ab-
ban van az utolsó.
A jövőben is hasznos és közérdekű infor-
mációkkal igyekszünk olvasóink rendelke-
zésére állni, ha komolyabb változás lesz a
menetrendben, akkor azt közzétesszük.

- o - x - o -
A homlokzat, mint embléma

Az "Itthon vagy! " programsorozat szóró-
lapjain és plakátjain volt először látható a
stilizált, Móra Ferenc Művelődési Ház
IKSZT homlokzatát formázó embléma,
amelyet a közeljövőben az intézményt érin-
tő rendezvények anyagain feltüntetnek

majd. Általánosan elterjedt az a gyakorlat,
hogy a meghívókon és plakátokon nem csak
névvel, hanem egyéb formában is megjele-
nik a lebonyolító ill. házigazda intézmény.
Apróság, de segíti a beazonosíthatóságot -
nem utolsó sorban jobban is mutat, mintha
csak a neve lenne kiírva.

Magyarország, szeretlek!
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!agykorúvá vált a rendezvény
(folytatás a címoldalról)

Idén 25 csapat kelt versenyre a díja-
kért. Az előző években többnyire a fa-
lu központjában "látványkonyhában"
főztek a versenyzők, de mint minden,
ez is megváltozott. A 2013-as verse-
nyen minden kicsit másképp zajlott.
Most többen készítették házaknál a
versenyműveket; nem volt teltház a
Vízmű udvarán és a Főtéren felállított
sátor alatt. Ezzel egyenesen arányosan
a megnyitón is kevesen voltak, az ott-
honi bogrács mellől nem annyi besza-
ladni a fesztivál megnyitót végighall-
gatni, mint 10 percre rábízni valakire
a száz méterre lévő bográcsot.
Változott a zsűri összetétele is: Olgyai
András, a pusztamérgesi versenyre
szinte hazajáró budapesti mestersza-
kács már nem tudta vállalni a zsűriel-

nöki feladatokat, Székhelyi József pe-
dig - ha a döntés rajta áll - bármire
elcserélte volna, csak hogy jelen le-
hessen.. . no hiszen, ha minden ilyen
egyszerű lenne!
A döntés Dobó László, községünkből
elszármazott építész, Vajda Attila

olimpiai bajnok kenus és a Varga
Csárda tulajdonosa, Varga Ferenc ke-
zébe került, akik nagy várakozással
tekintettek a feladat elé. Reményekkel
teli csodálkozással érkezett a megnyi-
tóra B. Nagy László kormánymegbí-
zott is. Mint mondta, szívesen jött
Pusztamérgesre és amikor utánanézett,
ő maga is rácsodálkozott, hogy egy
kis településnek milyen régre vissza-
nyúló történelme, története lehet.
Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-
selő visszajáró vendég: a kistérség
majdnem egyidős a rendezvénnyel.

Megköszönte azt a kö-
zös munkát, amellyel a
pusztamérgesi embe-
rek segítették a ho-
mokhátsági feladatok
ellátását, amely hama-
rosan teljes egészében
a járási hivatalok irá-
nyítása alá kerül majd.
A vendégek Dr. Papp
Sándor polgármester
kalauzolásával körbe is
járták a főtéri főzőket.
Javarészt kakastaréjos
bográcsokat látogattak,

de akadt kuriózum is. Versenyen kí-
vül, a látvány és a "hecc" kedvéért a
kishegyesi tűzoltók csapata a pörkölt
mellett sütött egy kecskét nyárson,
mondván ki tudja, milyen lesz az a
pörkölt? A többi csapat is óvatosan

fogalmazott a várható helyezésükkel
kapcsolatban. Általában jó pörköltet
akartak készíteni, aztán majd a zsűri
eldönti, mire lesz az elég.. .
A székelyudvarhelyi csapat tagjai biz-
tosították a kételkedőket, hogy lesz
amilyen lesz, ők biz' akkor is meg-
eszik az egészet! A bírálathoz hozzá-
tették: szerintük azon melegében is
kóstolni kellene még a bográcsból,
mert akkor érzik a sava-borsa a pör-
költnek. Ha egy kicsit elhűl, akkor az
már nem egészen olyan.. . Mint utólag
az eredményekből kiderült, az övéké
nem hűlt el nagyon.
A zsűrinek idén is feladta a leckét a
kóstolás. Jobbnál jobb pörköltek ke-

a XVIII. SZÜRETI FESZTIVÁL ÉS KAKASPÖRKÖLT-FŐZŐ
VERSE!Y TÁMOGATÓI:

ANDROMÉDA Travel - Székesfehérvár, Complex Kiadó Kft. - Budapest, Par-
tiscum XI. Takarékszövetkezet, EDF Démász, COOP Szeged ZRt, Rádió88,
Maurizio Pascolini, Mercator, Dél-Gastro, Településtisztasági Kft.,Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Dr. Papp Zalán, Szögi László, - Szeged,
Farkas Antal - Kiskundorozsma, Családfa Alapítvány, Szent Erzsébet Gyógy-
fürdő, Varga Pékség - Mórahalom, RAY-MC Bt. - Zsombó, Galla Kft. - Makó,
Szabó Pékség, Maróti Zoltán - Üllés, Kalmár Pékség - Kiskunhalas, Népsza-
badság Szövetkezet, Szűcs Béla, Király Mihályné, Lasancz Péter, Seb-
ők Lajos és partnerei, Suszter Edina - Ruzsa, Szúnyogh András - Bor-
dány, Tolnai Ottó - Kecskemét,
Önkormányzat dolgozói, Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola
dolgozói, Hétszínvirág Óvoda dolgozói, Őszikék Nyugdíjas Klub, Fi-
gura Károlyné, Farkas József, Szélpál Sándor, Farkas Csaba, Papp
Sándor, Fazekas Istvánné, Jáger Béla, Aradszky László, Fődi András-
né, Sánta Gábor, Farkas Istvánné, Kószó Zsolt, Turcsányi János, Vinc-
ze László, Pulai Gábor, Nemes István, Csíkos István, Szerencsiné Csa-
mangó Jusztina, Papp Attila - Pusztamérges valamint Üllés, Öttömös,
Ruzsa, Zsana község és Mórahalom város Önkormányzata
KÖSZÖ�JÜKFELAJÁ�LÁSAIKAT, SEGÍTSÉGÜKET!

a rajzverseny résztvevői:
alsósok: Kazi Kinga (I. hely), Vitai
István Gábor (II. hely), Kis-Szabó
László Vince (III. hely) valamint
Figura Izabella, Frank Barbara, Ko-
vács Máté, Nagy Aletta, Zelei Ani-
ta, Marancsik Máté, Ördög Imre,
Darázs Mercédesz, Buknicz Domi-
nik, Bihari Szabolcs, Papp Zsom-
bor, Dudás Vivien, Czékus Máté
Ferenc, Katona Nikolett, Patai Er-
zsébet, Pintér Kamilla, Sutka Vivi-
en, Kozla Attila, Gál Melánia Dóra,
Gyuris Szilvána, Enyedi Richárd,
Jáger Viktória, Horváth László, Ko-
rica Dávid, Nagy Kata
felsősök: Fodor Réka (I. hely), Ti-
hanyi Brigitta (II. hely), Csóti Iza-
bell és Jáger Boglárka (III. hely)
valamint Szabó Szilvia, Tihanyi
Brigitta, Papp Dávid, Csúcs Tibor,
Móra Vivien Patrícia, Szabó Melin-
da Zsófia, Csúcs Martin, Katona
Vivien, Bihari Fruzsina, Papillon
Levente, Hajdú Máté
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rültek az asztalra. A rangsorolás közben
nem csak kakasokról volt szó, a vendég-
látós sátor alatt készülő pacalpörkölt híre
a zsűrihez is eljutott.
"Jó a pacal, pláne a csülkös pacal! " - fog-
lalta össze ars poetica-ját Vajda Attila,
miközben értékelőlapját töltötte. Az
eredmények hamar megszülettek, de nem
volt felesleges a pontozás, mert minde-
nek más főztje tetszett jobban, közös
megegyezéssel nehezebb lett volna dön-
tést hozni.

Az eredményhirdetésig hátralévő idő
alatt se volt unalom: mustkóstolással, vá-
sári nézelődéssel, a kisebbek ugrálóvár-
ral, játszóházzal múlatták az időt, a szín-
padon pedig Pennywise bohóc és társai
szórakoztatták a közönséget. A művelő-
dési házban tartott könyvvásárra csak ke-

vesen voltak kíváncsiak, a gyermekrajz
és a gobelin kiállítást viszont sokan meg-
nézték. Szinte senki nem távozott üres
kézzel, mert az előcsarnok büféjéből ter-
jengő szilvás, meggyes,
túrós, almás és mákos
rétesek illatfelhőjén na-
gyon nehéz volt vásárlás
nélkül átvágni.
A zsürielnök is
hozott díjat

A Varga Pékség aján-
dékcsomagja Székely-
udvarhelyre került. Már
ha elvitték odáig, mert a
csapat igen kíváncsi

volt, mit sütöttek a mórahalmi kemencé-
ben. A most is jó hangulatú eredmény-
hirdetéseket követő tombola sorsolás gö-
rög út fődíja rutinos utazó(k) kezébe
került; a Kürtős csapat - mert ha nem ka-
kaspörkölt, akkor a kürtőskalács készí-
tésben jeleskednek - tavalyi főztjük vitte
el a díjat.
Idén tombola vásárlásba feccöltek
annyit, hogy a szerencse ez alkalommal
is biztosan melléjük szegődjön.
Utána a mozgalmasabb műsoroké volt a
színpad, a bohóc trió jól megugráltatta a
gyerekeket, a néptáncbemutató és a Hap-
py Jumpers ugrókötél csoport bemutató-
ját 1 5 perc ének után zumba követte. Az
operett részletek előadást többen - köz-
tük én is - fenntartásokkal várta. Kocsis
Judit és az Acropolis Táncszínház azon-
ban olyan igényességgel válogatta össze
a varieté és filmslágereket, hogy azokban
a műfajt kevésbé kedvelők is nehezen ta-
láltak kivetni valót.
Roy és Ádám egy ideje már hárman van-
nak - a doboló harmadik a békéscsabai
Csányi Zoltán. Most már ezt is tudjuk. A
beállással nem sokat vacakoltak, elhe-
lyezkedtek a színpadon, beállították a
mikrofonokat, fészkelődtek kicsit a szé-
ken és már szóltak is a jól ismert nóták.

Jól és hangosan, de nem fülsértően.
Ha délelőtt a présből nem is, de a
koncert alatt a csapből is ők folytak
- egyik daluk címe szerint. A tüzi-
játékra se kellett sokat várni, ahogy
elhalt a koncert utolsó hangja, már
röppentek is a rakéták. Hozzá lehet
ugyan szokni a villódzó fényekhez
és a durranásokhoz is, de a ritmus
és az aláfestő zenén is sok múlik -
idén is szép élménnyel gazdagod-

hattunk. Akik késő este is bírták még
szusszal, azok a Halasi Hangulat Zene-
karral késő éjszakáig mulathattak.
Mulattak is. Jól tették.

Csala István

A TŰZIJÁTÉKOT TÁMOGATTÁK:
Kardos Balázs és családja, Fodorné Ábrahám Irén, Mulati Mihály, Dér Attila, Da-
rázs István, Ördög Imre, Kószó Zsolt, Papp Ferenc, Krisztin Krisztián, Simhercz
Zoltán, Vecsernyés Ferenc, Sutka Judit, Kispál István, Kispál Gábor - Pusztamér-
ges, Bordány Fruct, Dr. Dancsik Zoltán, Maurizio Pascolini - Szeged, Vass József
- Mórahalom, Szabó Mihály - Üllés, Dr. Tasi Hajnalka és Balogh Ferenc - Kelebia

Tombola sorsolás támogatói
ANDROMÉDA Travel - Székesfehér-
vár, Szent Erzsébet Gyógyfürdő - Mó-
rahalom, Complex Kiadó Kft. - Buda-
pest, EDF-Démász, Mercator, COOP
ZRt., Dél-Gastro, Településtisztasági
Kft., Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. - Szeged, Ray-Mc Bt. - Zsombó,
Népszabadság Szövetkezet, Sebők La-
jos és partnerei - Ruzsa

Üvegszombat
Korsó pohár áron? Hát persze:
aranypéntek! Na, de mi jön
utána? Minden bizonnyal az
üvegszombat.
Az október 19-i verőfényes
szombat délelőtt nem az első,
de nyilván nem is az utolsó nap
volt, amikor összetört üveg(ek)
hevernek a falu különböző
pontjain. Bár a sörös elismerés
napjához így maximum a cse-
lekvőképesség korlátozottsága
köthető. . . lévén, hogy az akció
csak a helyben fogyasztásra ér-
vényes; na de elvitelre is gon-
dolni kell! Elvégre ha bezár a
vendéglátóipari egység, vala-
mivel akkor is öblögetni kell a
kiszáradt torkot. . . és ha ez ad-
dig a sör volt, hát mér' ne le-
gyen utána is az! ?

Nincs is ezzel semmi baj . Azzal
viszont már van, ha az üveget
jobban és gyorsabban vonzza
az anyaföld, mint amilyen
gyorsan a seritalra szomjazó
képes volna megakadályozni
azt. De ha már ez végképp nem
megy, legalább sutasága bizo-
nyítékát tüntetné el maga után a
közterületen lévő számtalan,
látótávolságon bőven belül lévő
szeméttárolóban!
A szóban forgó "baleset" köz-
vetlenül a művelődési ház par-
kolójánál, a hétvégén igen láto-
gatott játszótér mellett fogadta
az arra járókat. A szemetes
nagyjából két méterre volt. . .
Tényleg csak ennyire fontos,
hogy milyen környezet vesz
körül bennünket! ?

Csala I.
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Halottaknak
napján
Halottaknaknapján,
gondolkozzel, kérlek!
Mennyirefontosak
azok, akikélnek?
Milyengyakran

gondolsz
rájuk szeretettel?
Jelenthet-eannyit,
mintkirégenmentel?

Ilyenkorazember
temetőbe járki,
Elmúltszeretteit
vélimegtalálni.

Közbenannyinélnek
magányosan, távol,
kirenemjutidő,
kita szívnemápol.

Pedig ahalottak
a szívünkbenélnek.
Ahétköznapokba
bővenbeleférnek.

M’értnincs azélőkért
ugyanilyenünnep,
amilángragyújtja
aprómécsesünket.

Akielment, jólvan,
csakegymás világon,
s nemtudörvendezni
levágottvirágon.

Földdéporladttestet
látogatsza sírnál.
Élőkérttehetnél,

ahelyett, hogy sírnál!

Olysokamagányos,
kineknemjutsemmi.
Kiörülnitudna,
ha tudnák szeretni.
Ámeztmeg selátod
- tudod– attólfélek.
Megbékélnikéne,
s nemviszráalélek.

Vársz, amíg későlesz,
mikormárnembánthat,
akkorszállszívedre,
majdagyász, abánat.
Sjönhalottaknapja,
smésza temetőbe,
bocsánatotkérni,
s elbúcsúznitőle…

Aranyosi Ervin

Papp István és felesége Bör-
csök Viktória a negyvenes
években épített keresztet Is-
ten dicsőségére.

A kereszt a Pusztamérges
Balotaszállási határút mel-
lett volt található.
Papp István egyenesági le-
származottja - özvegy Ótott-
Kovács Benőné Jójárt Er-
zsébet- kérésére és saját
költségére Juhász László öt-
tömösi vállalkozó az új te-
metőbe helyezte át 2013.
októberében a keresztet.
Az áthelyezéssel együtt egy
kisebb felújításon is átesett
az emlékmű, a moha letaka-
rítása után ismét fehér a fe-
lülete. A vésett betűk is jól
látszanak.
Az új helyére költözött ke-
resztet Negyela Zoltán plé-

bános a sírszentelést meg-
előzően szentelte meg
november 1 -én, Minden-
szentek napján.

Kereszt a temetőbenmécsesek még pislákolnak,
az ünnep múlófélben - de
az alábbi sorok aktuálisak

AMária szobor története
Magyar Balázs és neje építtette a Mária szobrot az 1910-20
–as évek között. A Mária dűlőnél volt elhelyezve az építtetők
földjének sarkán.
Az ötvenes években a vallás üldözés kezdetén letörték a Má-
ria szobor fejét hitetlen emberek.
Később dr. Galambos Miklós plébános a 70-es években be-

hozatta a faluba és a templom-
tér sarkán, téglából készült ta-
lapzaton helyezték el.
Itt újabb rongálás érte a szob-
rot a behozatal utáni években:
a talapzatáról ledöntötték és
derékban eltört. A törést kija-
vítva ismét visszakerült a he-
lyére a hívek örömére.
Serfőző Levente atya idejében,
2006-ban a templomba került a
sérült szobor. A helyére Len-
gyelországból érkezett egy
Mindenkor segítő Szűzanya
szobor.
(az információkat Farkas Ist-

ván adta, aki a Mária szobor közelében telekhatáros volt)

Advent előtti kézműves foglalkozás
A Móra Ferenc Műv. Ház IKSZT nyitva tartási rendjében minden hónap utolsó péntekje
nyújtott műszak; ilyenkor a ház 21 óráig tart nyitva. A novemberi
"hosszabbítást" már a közelgő ünnepek jegyében szervezi az intéz-
mény: adventi kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket. A ki-
sebbek karácsonyi kifestőkkel és papírhajtogatással tölthetik az időt, a
nagyobbak pedig ajtó-, ablak- és karácsonyfa díszeket készíthetnek.
Ekkor készülnek majd a falu karácsonyfájának dekorációi is. A Műve-
lődési Ház előtt minden évben fényfüzér díszíti a fenyőfát; évekkel ez-
előtt az ifjúsági szervezet fel is díszítette azt, az arra járók örömére.
Most ezt kívánják feleleveníteni az érdeklődők segítségével és közre-
működésével, új díszek készítésével.
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Bérletet a postán - kettő helyett egy helyen
Tömegközlekedést rendszeresen igénybe vevő olvasóink
több alkalommal is keresték havi bérlet váltásának lehető-
séget a Művelődési Házban. Ezt a jellegű szolgáltatást már
csak a postán vehetik igénybe, ahol korábban is volt ilyen
szolgáltatás. A Tourinform Irodát az önkormányzat tartotta
fenn, megszűnésével az ottani szolgáltatások egy része az
IKSZT (integrált közösségi- és szolgáltató tér) feladatköré-
be került, másik része megszűnt. Utóbbi kategóriába tarto-
zik a bérletárusítás is. Az első olvasatra kedvezőtlen dön-
tésnek több oka és összetevője van. A Tisza Volánnal
kötött együttműködési megállapodás értelmében a bérletje-
gyek árusítása jutalákos rendszerben történik; a postán ha-
sonlóképpen. Ez némi bevételi forrást jelentett az önkor-
mányzatnak. A szolgáltatás biztosítása viszont kiadással és
adminisztrációval is járt - a havi elszámolásokat személye-
sen kellett teljesíteni a vállalat szegedi központjában.
Az új megállapodás-tervezet alapján a szükséges szemé-
lyes elszámoláshoz a Tisza Volán már nem biztosított vol-
na térítésmentesen jegyet, ennek költségét az önkormány-
zatnak kellett volna vállalnia. Ezzel, valamint a korábbi
évek alapján rendelkezésre álló adatokkal számolva e szol-
gáltatás biztosítása többletköltséget jelentett volna az ön-
kormányzatnak, ezért döntöttek a megszüntetés mellett.
Ezzel az utazóközönség számára hasznos, de az önkor-
mányzat számára mondhatni deficites szolgáltatás szünt
meg - a település viszont mégsem jár rosszul. Miért is! ? A
válasz egyszerű és szintén piaci alapokon nyugszik: jelen
hazai körülmények között sok cég és vállalat küszködik fi-
nanszírozási problémákkal. A Magyar Posta sem kivétel,
több kis fiók szűnt már meg - vagy vontak össze - elsősor-
ban a kistelepüléseken. Pusztamérgesen egyedüli bérletáru-
sító partnerként a jutalék már nem oszlik meg a Tourin-
form és a postahivatal között, az adminisztráció minimális
mértékben növekszik (mert eddig is árusítottak bérletet)
így az ebből származó bevételtöbblet hozzájárul a stabilitá-
sához. Nyitva tartási időben se nagy az eltérés a két szol-
gáltatási hely között, így a bérletet váltani szándékozók ez-
zel nem járnak rosszabbul, csak a postai nyitva tartási időt
(H-P 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 helyi járatos bérlet például igen. Felme-
rült az igény, hogy a Középiskola diákjai közül néhányan
messzebbről utaznak, mint a megyeszékhely, viszont hely-
ben nem tudtak 70-80 km-es bérletet váltani. Ezt jeleztük a
postahivatalnak, ahol ígéretet kaptunk a helyzet rendezésé-
re; közös érdek az utasok magas színvonalú kiszolgálása.
Helyben történő bérletváltással kapcsolatos kérdésekkel a
postahivatal 589-502 telefonszám lehet érdeklődni.

Sajtó helyreigazítás
Előző számunk egyik, községünk honlapján is közzétett
írásával kapcsolatban Sólya Zoltánné önkormányzati
képviselő kifogással élt annak tartalmával, állításaival
kapcsolatban. A médiaszolgáltatásokról és tömegkom-
munikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben
(Médiatörvény) megfogalmazott alapelvek, valamint a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabá-
lyairól szóló 2010. évi CIV. törvény vonatkozó rendel-
kezései alapján a következő helyreigazítást tesszük:
A Pusztamérgesi Hírlevél 2013. szeptemberi (64.) szá-
mának 5. oldalán "Bérletet helyben: csak a postán" c.
cikk félreértelmezhető mondata: „Ehhez az önkormány-
zatnak utiköltség térítést kellett biztosítania annak a dol-
gozónak, aki a szolgáltatást bonyolította.” Az idézett
mondat helyesen a következő: „Ehhez az önkormány-
zatnak utiköltség térítést kellett volna biztosítania
2013. július hónaptól annak a dolgozónak, aki a szol-
gáltatást bonyolítja.” Eddig ilyen kifizetés nem történt,
az csak új szerződés megkötése esetén realizálódott vol-
na.
A sajtó-helyreigazítást a vonatkozó rendelkezések sze-
rint a Pusztamérgesi Hírlevél ezen számán kívül a cikket
tartalmazó www.pusztamerges. hu honlapon a sérelme-
zett publikációhoz hasonló módon és terjedelemben ok-
tóber 9-én közzétettük.

Pusztamérges község Önkormányzata,
a Pusztamérgesi Hírlevél kiadója

Eme három dolognak első olvasatra
nem sok köze van egymáshoz, de ok-
tóber végén azért össze lehet hozni
belőlük ezt-azt. Régi tervet vettek elő
a fiatalok a Művelődési Házban: tököt
faragtak. Nem tartottak halloween ün-
nepet, nem követik a kelta hagyomá-
nyokat, de már évekkel ezelőtt is nagy
népszerűségnek örvendtek a sötétedés
után itt-ott felbukkanó, pislákoló tök-
lámpások. Ezért arra gondoltak, kö-
zösségi programot csinálnak belőle. A
Móra IKSZT nyitva tartása a hónapok
utolsó péntekjén hosszabbított, ezért
arra a napra szervezték az eseményt.
Az alapanyagot felajánlásként kapták,
a zsíros kenyér és a tea helyben ké-
szült, ehhez az önkormányzat és Sza-
bó Mihály pék biztosította a hozzáva-
lókat. Hogy igazán tökös legyen a

program, a faragás hírére - szintén fel-
ajánlásként - tökös pite is készült,
amit nem kellett sokáig kínálgatni;
szinte az utolsó morzsáig elfogyott!

Tizennyolc töklámpa készült. Néhá-
nyan hazavitték művüket, de senki
nem bánkódott emiatt. A cél az volt,
hogy összejöj jenek a fiatalok, félelme-
tes vagy mosolyt fakasztó ábrázatú
lámpások készüljenek, amik feldob-

hatják a hangulatot napnyugta után.
A kifaragott töklámpák a falu forgal-
masabb pontjain kerültek elhelyezés-
re, bennük esténként egy héten át cse-
rélgették a - szintén felajánlásként
kapott - teamécseseket.
Első este kézi kocsival, gyalog kellett
körbejárni, de aztán már kerékpáros
mécsesgyútó körutat lehetett szervez-
ni. Az állomány természetes fogyása
ebben az évben is bekövetkezett: min-
dig van, akinek a fejében halványab-
ban pislákol az értelem, mint tökben a
mécses és úgy gondolja, jó szórakozás
összetörni egyet. Volt ahonnét egy-
szerűen eltűnt. Talán kellett valaki
malacainak.. .
A lámpagyújtogatási kampány 31 -én
ért véget. Ugyanúgy, ahogy kirakták,
be is gyűjtötték, nem maradtak kint.
Aztán már tényleg takarmány lesz be-
lőle. . .

Csala István

Mécses, tökbél, zsíros kenyér
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intézmény neve intézményi térítési díj
Ft/fő/hó Ft/fő/nap

dr. VALT!ER Károly Otthon
- egységesen 63.750 2.1 25

ARA!YSZIGET Otthon
Aranysziget Otthon
- ápoló-gondozói ellátás 98.250 3.275
- demens ellátás 96.300 3.210

Kisréti Otthona (I. és II. Lakóotthon)
- Kisréti Otthon 88.500 2950
- Kisréti Otthon I. és II. 93.300 3.1 10

Szentesi Otthon 66.450 2.215
Nagymágocsi Kastélyotthona
- ápoló-gondozói ellátás 67.950 2.265
- demens ellátás 61 .500 2.050

Derekegyházi Ápoló Otthon
- ápoló otthon 72.1 50 2.405
- ápoló otthon I.-II.-III. 80.400 2.680

MAROS ME!TI Szociális Intézmény
Maros menti Szociális Intézmény
- ápoló-gondozói ellát. főépület 80.1 00 2.670
- ápoló-gondozói ellátás pavilon 83.1 00 2.770
- demens ellátás 88.800 2.960

Návay Aranka Idősek Otthona
- ápoló-gondozói ellátás főépület 80.1 00 2.670
- ápoló gondozói ellátás régi pavilon 80.1 00 2.670
- ápoló-gondozói ellátás új pavilon 85.800 2.860
- demens ellátás 81 .600 2.720

!APSUGÁR Otthon
Napsugár Otthon
- emelt szintű ellátás 98.250 3.275
- ápoló-gondozói ellátás 90.300 3.010
- demens ellátás 90.300 3.010

Ruzsai Idősek Otthona
- ápoló-gondozói ellátás 90.300 3.010
- demens ellátás 90.300 3.010

Mórahalmi Idősek Otthona
- ápoló-gondozói ellátás 76.650 2.555
- demens ellátás 76.650 2.555

Ásotthalmi Fogyatékos Személyek Részlege
- ápoló-gondozói ellátás 73.950 2.465
- ápoló-gondozó célú lakóotthon 75.600 2.520
- rehabilitációs célú lakóotthon 19.950 665
(csak a lakhatási költséget tartalmazza)

Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthon
- szakosított szoc. otthon 98.700 3.290
- szakosított szoc. lakóotthon 81 .750 2.725

Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon
- pszichiátriai otthon, főépület 66.450 2.215
- pszichiátriai otthon, pavilon 68.700 2.290
- pszichiátriai otthon I-II. lakóotthon 17.700 590
(rehabilitációs célú lakóotthon - lakhatási költség)

Csongrád Megyei Vakok Otthona
- egységesen 80.1 00 2.670

A térítési díjakat tartalmazó javaslatot a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság vezetője és a Csongrád Megyei
Kirendeltség igazgatója augusztus 5-én hagyta jóvá, majd
értesítette az érintett önkormányzatokat.

Szociális ellátás térítési díjak 2013. szeptember 1-től

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁ!

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogse-
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszi-

chiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy isme-
rőse ilyen helyzetben van, illetve

tudomása van ilyen esetről, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 1 82.
Telefonszám: 06 (1 ) 342-63-55 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt BIZALMASA! kezelünk!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.1 7.) Korm. rendelet 4.§ (5) bekez-
dése kimondja, hogy ". . .amennyiben az intézmény ellátási területe nem országos, az intézményi térítési díjról tájékoztatni
kell az ellátási terület szerinti önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terü-
let szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról." Tekintettel arra, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Csongrád Megyei Kirendeltségéhez tartozó valamennyi szociális intézménynek a jelenleg hatályos működési engedé-
lye szerint az ellátási területe Csongrád megye közigazgatási területe, a jogszabályi előírásnak megfelelően a 2013.
szeptember 1 -jétől fizetendő intézményi térítési díjakkal kapcsolatban a következő tájékoztatást tesszük közzé:
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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.

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

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

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Pusztamérgesi Telephelyének dolgozói
szeretettel meghívják Önt a
2013. november 30-án

17 órakor
a SZOCIÁLIS MU!KA VILÁG!APJA

alkalmából rendezett zenés-táncos,
vacsorával egybekötött rendezvényükre.

VACSORA: 1600 Ft

Jelentkezni nov. 25-ig (hétfő) lehet a
Gondozási Központban
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Néphagyomány
Sok helyen a vetésre legal-
kalmasabb hétnek az úgy-
nevezett "ferenchetet" tar-
tották (október 4., Assisi
Szent Ferenc napja) Másutt
ez a nap volt a szüret kez-
dete. A muravidéki és a
szlavóniai földművesek a
ferenc nap Körüli hetet bú-
zahétnek nevezték.
Teréz napját (október 15.)
szüretkezdő napnak tartot-
ták Baranyában. A Bánát-
ban és Bácskában asszonyi
dologtiltó nap volt, ekkor
nem moshattak és kenyeret
sem süthettek. Október 28-
a, Simon-Júdás napja Hor-
goson és Zentán a juhászok
elszámoltatásának napja
volt.
November 30-a, András
napja a legjelentősebb há-
zasságjósló, varázsló nap.
A lányok a párna alá férfi
ruhaneműt rejtettek, és
egész nap böjtöltek, így

megálmodhatták jövendő-
belijüket.
Ereszrázással is próbáltak
jósolni. A zsúpfedeles há-
zak ereszét megrázták, s a
kötényükbe hulló magból
jósoltak: ha a lány kötényé-
be búzamag hullott, jómódú
legényre számíthattak; ha
rozsmag, akkor szegényre.
Ha pondró, akkor még a
következő évben teherbe
estek.
Az ólat megrugdosva hall-
gatóztak. Úgy vélték, ahá-
nyat röffen a disznó, annyi
év múlva mennek férjhez.
Azt is figyelték, hogy az
anyadisznó röffen-e elő-
ször, mert az özvegyet jel-
zett - a malac pedig legényt.
Szemétre, trágyadombra
állva azt figyelték, honnan
hallják a kutyaugatást. Úgy
gondolták, abból az irány-
ból jön majd a jövendőbeli-
jük.

Vajdasági Magyar
Kalendárium




