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VÍZGAZDÁLKODÁSI ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS 

 

Továbbra sem egyértelmű, hogy mi a teendője 

egy törvénytisztelő polgárnak az önkéntes 

vízgazdálkodási társulati hozzájárulással 

kapcsolatban. Egymásnak ellentmondó hírek 

keringenek, mást mond a jogszabály, és mást a 

kormányzati körökhöz tartozó politikus. Ebben a 

helyzetben senki nem tud határozott segítséget 

nyújtani abban a kérdésben, hogy akkor befizessük-e 

a kiküldött csekkeket, és ha igen, akkor milyen 

összegben. 

A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 

érdekeltségi területe 22 önkormányzatot érint: Algyő, 

Ásotthalom, Baks, Deszk, Dóc, Domaszék, 

Ferencszállás, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza, 

Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztaszer, 

Pusztamérges, Ruzsa, Röszke, Sándorfalva, Szeged, 

Tiszasziget, Újszentiván, Zákányszék. 

Ezen önkormányzatok közül mindössze 3-nak 

sikerült valamilyen eredményt elérnie a tárgyalások 

során. Ruzsán és Ásotthalmon a nyilvánvaló, és 

előzetesen többször is hangsúlyozott irányelvvel 

ellentétben - miszerint nem történhet különbségtétel 

az egyes települése között - mégis csökkentett 

összeget állapítottak meg (800 Ft helyett Ruzsán 400, 

Ásotthalmon 750 forint) a Társulat vezetőségének 

hibájából. Ezen túl, annak ellenére, hogy Öttömös a 

legkisebb lélekszámú település, nekünk sikerül azt 

elérnünk, hogy ne előre kitöltött csekkeket küldjenek 

ki számunkra, így egyedül az Öttömösi területek 

használóinak van lehetősége mérlegelni. Mi 

eldönthetjük, hogy az egymásnak ellent mondó 

információk hatására végül is mennyivel kívánunk 

hozzájárulni a Vízgazdálkodási Társulatok 

fennmaradásához, munkájához. 

Öttömös Község Önkormányzata a rá kirótt 

hozzájárulás díjnak körülbelül a felét fogja 

megfizetni a Társulat számára, bízva abban, hogy a 

Társulat tartja magát azon ígéretéhez, miszerint a 

fennmaradó összeg behajtása érdekében nem fog 

polgári peres eljárást indítani. 

Mindent megtettünk a széles körű tájékoztatásért 

és a lehető legjobb feltételek kiharcolásáért. 

Ugyanakkor Öttömös Község Önkormányzata nem 

tud felelősséget vállalni sem a vízgazdálkodási 

társulat, sem a kormányzat jövőbeli cselekedeteiért, 

azokra ugyanis nem lehetünk ráhatással. 

 

dr. Dobó István 

polgármester 

 

 

 

 

Újra szól a harang! 

 

A harangszó jel, s a jelnek jelentése van. Nemcsak egyszerűen jel a 

harangszó; de egy sajátos jelrendszer is tartozik hozzá.  

Már az ókori Rómában is használták a harangot jeladásra. A 

keresztény egyház a 12. századtól tette kötelezővé a felszentelt harangok 

használatát. Haranglábakon, templomtornyokban felfüggesztett harangok 

jelzik azóta is az egyes felekezeti szokások szerint az időt, harangszó 

figyelmeztet az istentiszteletre. Harang jelzi az emberi élet nagy 

eseményeit: születés, házasságkötés, halál. A halál bekövetkeztéről a 

harang egészen pontosan tudósít. A harangszóból kihallható, hogy férfi, 

nő vagy gyermek halt-e meg. Amikor az ember valahonnan harangszót 

hall, jelként értelmezi: a közelben templom, település van. A 

legszokásosabb a déli harangszó. Ezt az 1456-os nándorfehérvári 

győzelem emlékére rendelték el, s büszkék lehetünk rá, bárhol is halljuk a 

világban.  

Polgármesteri Hivatal hírei, tájékoztatói 
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A déli harangszó csak Kőszegen van 11 órakor: 1532. augusztus 30. és szeptember 2. között vonultak el a 

megtépázott török seregek Kőszeg város falai alól. A hagyomány szerint éppen 11 órakor kezdtek el 

szedelőzködni. Ennek emlékére szólal meg helyi szokás szerint azóta mindennap 11 órakor a plébániatemplom 

harangja. 

A harang a falu összetartozásának a jelképe. Harangszó hívja misére, istentiszteletre az embereket, de a 

harang fontos kommunikációs eszköz is volt: tudatta az időt (déli harangszó), megüzente az ellenség közeledtét 

vagy valakinek az elhunytát, és a „félrevert” harang jelezte árvíz vagy tűzvész pusztítását. Nem csoda, hogy a 

saját falujának a harangszava mindenkinek mélyen a lelkéhez nőtt. Ezért is hiányzott Öttömösön hosszú ideig 

az embereknek. Ez azonban megváltozott. Juhász László, közösségünk nagy örömére megjavította.  

Köszönet neki érte.  

 

Polgárőr közgyűlés 
 

Településünkön néhai Módra Géza kezdeményezésére 1998 óta működik polgárőrség. Megalakításával az volt a 

cél, hogy nőjön a közbiztonság, megakadályozzuk a bűnözést, segítsük a rendőri szervek munkáját. Azóta a 

létszám fokozatosan emelkedik, bizonyítva, hogy ebben a kis 

faluban milyen sokan átérzik ennek a vállalásnak a fontosságát. 

Jelenleg 34 tagunk van. 
2012. augusztus 31-én évközi közgyűlést tartottunk, aminek a 

feladata az idei év eddig eltelt időszakának értékelése mellett a 

az új polgárőr törvény miatt újragondolt, újraírt alapszabály 

megismertetése és elfogadása volt. 
Összejövetelünket megtisztelte jelenlétével a Szegedi 

Rendőrkapitányság részéről Lázár Szvetozár, a Mórahalmi 

Rendőrségtől Köles Attila, a Csongrád Megyei Polgárőr 

Szövetség elnöke, Batiz István, Öttömös község polgármestere, 

dr. Dobó István, valamint jegyző úr, Gárgyán István. 
 

Király Edit 

Ingyenes jogsegély-szolgálat a banki károsultak részére 

 

A megye eladósodottsági adataiban jelentős 

változások álltak be. Az eddigiekhez képest a megyék 

eladósodottsági sorában még előbbre került. Első 

sorban a közüzemi tartozások miatt indult egyre több 

végrehajtási eljárás. A tapasztalatok alapján ez sok 

esetben magával rántja a jelzálog hiteleket is. A 

pénzintézetek manapság sokkal könnyebben 

csatlakoznak egy közüzemi-, közös költség- és egyéb 

tartozások miatt elindított végrehajtási eljáráshoz. Ez 

azt mutatja, hogy a lakosság már felélte tartalékait, és 

már a középréteg egy része is anyagi gondokkal 

küszködik. 

Csongrád megyében a lakossági eladósodottsági 

adatok a következőképpen alakulnak: 

A 2011.-es év azonos időszakához képest 2012. első 

félévében a tartósan bedőlt hitelek száma 13.110-ról 

15.730-re növekedett, amely csalásonként négy főt 

számolva kb. 65.000 lakost érint. Ez egy 

megyeszékhely lakosságának felel meg. 

Jelenleg a megyében 3.398 ingatlan vár árverésre. 

Ebből 2012. I. negyedévben 3%-ot, azaz 105, a II. 

negyedévben 117 családot lehet kilakoltatni. Becslés 

alapján a III. negyedévben 130, a IV. negyedévben 

pedig 150 kilakoltatás várható. A többi kilakoltatás a 

következő években fog megtörténni.   

A kilakoltatások száma a végrehajtások számához 

viszonyítva a tavalyi 0,0458%-ról, amely csak 

jelképes volt, elérheti a százszorosát.  

Előzetes információk szerint a megyében csak nagyon 

korlátozott lehetőségek vannak a kilakoltatottak 

elhelyezésére. A kisebb települések egyáltalán nem 

rendelkeznek ideiglenes lakhatást biztosító 

feltételekkel, de ezek a nagyobbaknál is csak 

korlátozottan állnak rendelkezésre. A Banki és 

Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

több új megoldási javaslatot juttatott el az 

illetékesekhez. Az egyesület az egész országban 

ingyenesen segít a bajba jutottakon. Az ezzel 

kapcsolatos információkról az érintett családok az 

alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak: 

Honlap: www.bankikarosultak.hu 

Telefon: 87/414-354 

Mobil: 36-70/253-2910 

E-mail: valsagkezeles2008@gmail.com
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Önkormányzati közreműködéssel benyújtott pályázatok az elmúlt 3 hónapban 

 

Pályázó neve Pályázat megnevezése Pályázat tartalma 

Öttömös Községi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

Önkéntes tűzoltóegyesületek 2012. 

évi támogatására 
Eszközbeszerzés 

Sportegyesület 
Civil szervezetek szakmai 

programjainak támogatására 
Mikrotérségi sportnap Öttömösön 

Megújuló Öttömösért Egyesület 
Civil szervezetek szakmai 

programjainak támogatására 

Hagyományápolás a nyerges-tetői 

ünnepségen 

Öttömös Községi Önkormányzat 
A szociális földprogramok 

működtetésének támogatására 

Támogatás az öttömösi szociális 

földprogram keretében - 2012 

Öttömös Községi Önkormányzat 
Önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás 

Konyha-étterem felújítása, 

fejlesztése 

Öttömösért Közhasznú 

Alapítvány 

Civil szervezetek szakmai 

programjainak támogatására 
TTT - Twin, Town, Tradition 

Megújuló Öttömösért Egyesület Pihenjünk közösen! 
Öttömösi családok utaztatása 

Patcára 

Öttömösért Közhasznú 

Alapítvány 
Zöldövezet 2012. Köztér rekonstrukció 

 

 

 

Pályázati lehetőségek 

 

A pályázat neve 
Beadási 

határidő 

Finanszírozás 

formája 
Célja Elszámolható költségek 

Közművelődési és 

népművészeti 

támogatások 

2012.09.27. 

vissza nem térítendő, 

vegyes 

v.előfinanszírozás 

A közművelődés 

és népművészet 

tevékenységének 

fejlesztése 

Megbízási és tisztelettdíj, 

anyagköltség,  

reklám, utazás, étkezés, szállás, 

bérleti díj 

GAZDANet 

program  
2012.09.30. 

vissza nem térítendő, 

50%,utófinanszírozás 

Internet 

csatlakozásra 

alkalmas 

konfiguráció 

beszerzése 

Konfiguráció beszerzés 

Pályázati hírek, lehetőségek 
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Turisztikai 

attrakciók és 

szolgáltatások 

fejlesztése vidéken  

2012.10.01. 

vissza nem térítendő, 

95-100%, 

utófinanszírozás 

Látogatók 

számának 

növelése, 

szolgáltatások 

fejlesztése, 

attrakciók 

fejlesztése 

Előkészítés költsége, ingatlan vétele,  

projektmenedzsment, utiköltség,  

szolgáltatások, építési költség, 

bértámogatás 

Helyi szabadidősport 

eseményeinek 

támogatása 

2012.10.05. 
vissza nem térítendő, 

utófinanszírozás 

fizikai aktivitás 

ösztönzés 

Játékvezetői díj, bérleti díj, 

kommunikáció,  

reklám, technikai költség, rendezés 

költségei,  

díjak, eü. szolgáltatások 

Helyi és térségi 

turisztikai 

desztinációs 

menedzsment 

szervezetek és 

turisztikai klaszterek 

létrehozása és 

fejlesztése  

2012.10.15. 

vissza nem térítendő, 

50-

85%,utófinanszírozás 

Turizmusban 

érdekelt 

szereplők 

összefogása 

Előkészítés és megvalósítás 

költségei,  

reklám, bérek 

43-dik Nemzetközi 

Gyermekrajzpályázat 
2012.10.15.     

Új 

tartalomfejlesztések 

a közoktatásban 

2012.10.26. 
vissza nem térítendő, 

100%,utófinanszírozás 

Digitális 

taneszköz 

fejlesztés 

Projektmenedzsment, előkészítés,  

szolgáltatások, beruházások 

Fűtéskorszerűsítés 2012.12.31. 
vissza nem térítendő, 

40%,utófinanszírozás 

fűtés-melegvíz 

korszerűsítés 

Energetikai díj, munkadíj, 

anyagköltség 

Fiatalok 

vállalkozóvá 

válásának 

támogatása 

2013.01.01. 
vissza nem térítendő, 

90%, utófinanszírozás 

mikrovállalkozás 

indítás 

Üzleti terv, kötelező engedélyek,  

eszközbeszerzés, képzés, marketing,  

könyvelés, anyagbeszerzés 

Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások 

piaci 

megjelenésének 

támogatása  

2013.03.15. 
vissza nem térítendő, 

50%, utófinanszírozás 

Tanácsadás, 

versenyképesség 

elősegítés 

Alapbér és járulékai, tárgyi 

beszerzés,  

szolgáltatások 

Innováció a 

fogászatban  
2013.03.31. 

vissza nem térítendő, 

65%,utófinanszírozás 

Szolgáltatások, 

technológiák 

fejlesztése 

Alapbér és járulékai, tárgyi 

beszerzés, 

szolgáltatások 
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SZEPTEMBER 30-IG KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 
 

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 

CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény kötelező 

tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi 

piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai 

választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában. 

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, 

aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet 

folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. 

A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres 

megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai 

tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek: 
 bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és  

 5 000 Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.  

A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara 

honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai 

nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra. 

 

I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE 
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó 

szervezet, aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz: 

 természetes személyként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy  

 gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytat.  

 

A TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ ESETEI 
1. Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai 

tagságra (mert pl. egyszerre őstermelő és egy vagy több gazdálkodó szervezet 

tulajdonosa/képviselője), akkor természetes személyként is és minden érintett vállalkozása után is 

külön-külön kell regisztrálnia.  

2. Ha azonban valaki csak természetes személyként kötelezett több jogcímen is regisztrálni (mert pl. 

őstermelő és egyéni vállalkozó is egyben), akkor annak csak egyszer, a 2011-ben nagyobb éves 

árbevételt elért tevékenységi formája szerint kell regisztrálnia. 

3. Családi gazdaság esetén a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálnia kell, akinek önálló 

őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. 

4. Közös őstermelői igazolvány esetén a főlapon szereplő természetes személynek mindenképpen 

regisztrálnia kell, a többi személy regisztrációs kötelezettségéről jogalkotói állásfoglalás alapján 

hamarosan újabb tájékoztatást fogunk közreadni. Kérjük, az érintettek figyeljék a kamarai 

honlapot.  

 

MENTESÜLÉS A BEJELENTKEZÉS ALÓL 
A kötelező tagság és így a nyilvántartásba vétel alól is mentesülnek a törvény szerint azok, akik tagjai: 

 a Magyar Állatorvosi Kamarának,  

 vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,  

 vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,  

 vagy valamelyik hegyközségnek,  

de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem 

folytatnak. FONTOS: az e körbe tartozóknak a mentesüléshez nyilatkozniuk kell erről a regisztrációs 

felületen, személyes adataik és az illetékes szervezetnél vezetett nyilvántartási számuk megadásával. 

 

Falugazdász hírei 

Fackelmann István 

kamarai tanácsadó 

2012. szeptember 14-én 

08-12 óráig  

díjmentes  

segítséget nyújt a 

gazdáknak a kötelező 

agrárkamarai 

regisztrációhoz a 

Teleházban. 
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II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA  

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. szeptember 30.  
A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen megjelenő kitöltési instrukciók segítik. A közölt adatok 

valódiságáért az adatközlő felel. 

 

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül 

fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal 

kapcsolatosan, továbbá ide küldi majd később a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). E-mail cím 

megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját e-mail címmel nem rendelkezik, de van a 

környezetében olyan e-mail cím, amelyen az elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag, 

ismerős, tanácsadó e-mail címe) 

Az online regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül 

azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Ha Ön természetes személyként 

többféle agrárgazdasági tevékenységet is végez, akkor a vállalkozására leginkább jellemző ill. abban 

legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek egységesen a 

főtevékenységüket kell megjelölniük. 

 

III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE  
A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait. FIGYELEM: a „Véglegesítés” gomb 

megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a rendszer elkészíti, és a képernyőn 

megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását. 

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL 

TÖLTENIE, ÉS KI KELL NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ 

ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE 
(legkésőbb 2012. szeptember 30-ig). Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen! 

Javasoljuk, hogy a nyomtatás előtt mindenképpen mentse el a visszaigazolást!  

Amennyiben a visszaigazolás letöltése után valamilyen okból mégis módosítania akar az adatain vagy 

elvesztette a visszaigazolást, úgy már csak a regisztráció ismételt elindításával tud ezen segíteni. Ebben az 

esetben a rendszer újabb visszaigazolást fog Önnek generálni, új nyilvántartási számmal. 

 

IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE 
A regisztrációnként 5 000 Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. 

szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai 

hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített 14100000-10790649-02000004 számú 

bankszámlájára (Volksbank). 

NAGYON FONTOS: az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN 

FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és a „KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS” szöveget!  

Több adat megadása felesleges, de kérjük, figyeljen a kapott kamarai nyilvántartási szám pontos 

formátumára, mivel a befizetés azonosítása a nyilvántartási szám alapján történik! Ha ez hiányzik vagy 

hibás, úgy befizetésének azonosítása nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat. Ezért 

javasoljuk, hogy az utalást csak a visszaigazoló lap sikeres kinyomtatása után kezdeményezze. 

A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a 

gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a 

kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell! 

 

V. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

A kamarai nyilvántartásba vétel és a választói névjegyzékbe kerülés az alábbi 3 feltétel együttes 

teljesülését követően történik meg: 

 Ön letöltötte és kinyomtatta regisztrált adatainak visszaigazolását az online felületről, és azt aláírva 

elpostázta az ott megjelölt címre (ld. III. pont); 

 az Ön kamarai hozzájárulása (kamarai nyilvántartási számának pontos feltüntetésével) beérkezett az 

elkülönített bankszámlára (ld. IV. pont); 

 a regisztrációs iroda – a regisztrációs időszak lezárulása és a megfelelő adatellenőrzések után – 

visszaigazolta Önnek regisztrációja érvényességét.  
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A regisztrációs ügyfélszolgálat elérhető a 80/911-078-as zöld számon hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, 

pénteken 8.00-14.30 óra között. Kérdését írásban is elküldheti a regisztracio@agrarkamara.hu e-mail 

címre, valamint segítséget kérhet a kamarai tanácsadóktól is (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu). 
 

 

 

 

 

Vendéglátó-ipari alkalmazott  Targoncavezető 

Elvárt szakképzettség: Vendéglátó eladó 

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, István király út 8. 

Állásegyeztetés módja: Szél Krisztián 6782 

Mórahalom, Füzes utca 22. Jelentkezés előtt 

telefonos egyeztetés: 06-30-450-9767  

 Elvárt gyakorlati idő: 1 év felett 2 évig 

Iskolai végzettség: szakmunkásképző 

Elvárt szakképzettség: Könnyűgépkezelő 

Informatikai ismeret: IT alapismeretek  

Speciális követelmény: targoncavezetői engedély 

Várható bruttó kereset: 110 000 Ft/hó fölött 

További információ: Alapszintű angol nyelvtudás 

előny 

Foglalkoztató neve: PACAPIME Kft. 6782 

Mórahalom, Papírgyári út 4. 

E-mail: melinda.magyari@pacapime.eu 

Állásegyeztetés: Foglalkoztatónál, e-mailben, 

fényképes önéletrajzzal, munkakör 

megnevezésével 

   

Targoncavezető  Kőműves 

Iskolai végzettség: szakmunkásképző 

Elvárt szakképzettség: Könnyűgépkezelő 

Speciális követelmény: gázüzemű targoncára 

érvényes vizsga 

Várható bruttó kereset: megegyezés szerint 

Foglalkoztató neve: FORRÁSKER-TÉSZ 

SZÖVETKEZET 6724 Szeged, Felhő utca 

A munkavégzés helye: Forráskút. 

Szeged és Forráskút környéki álláskeresők 

jelentkezését várják.  

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz küldése 

a koszoi@gmail.com címre. 

 Iskolai végzettség: szakmunkásképző 

Elvárt szakképzettség: Kőműves 

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó 

Foglalkoztató neve: AIR-COOL-ELEKTROBAU 

Kft. 6782 Mórahalom, István király út 5. 

Állásegyeztetés: Foglalkoztatónál: 6782 

Mórahalom, István király út 5. Jelentkezés előtt 

telefonos egyeztetés:06-30-9-252-856 

Fenti állásajánlatokról részletesen tájékozódhat a www.afsz.hu internetes oldalon, a Mórahalmi Munkaügyi 

Kirendeltségen, és a Teleház munkatársainál. 

A jövőben is folyamatosan tájékoztatni kívánjuk Önöket a munkalehetőségekről! Ennek érdekében 

folyamatosan keressük a kistérség minden nagyobb foglalkoztatóját.  

 

Amennyiben Önnek is van olyan információja, ami az álláskeresők elhelyezkedését segítheti, akkor kérjük 

tájékoztassák arról a Teleház munkatársait vagy a dr. Dobó István polgármestert, hogy a következő számban 

már azt is széles körben megoszthassuk. 

Munkalehetőségek 
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2012. szeptember 14-15. XVII. Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Verseny Pusztamérgesen 

 

Pénteken a boré a főszerep: a termelők 

borversenyen, a vendégek borkóstolón mérhetik 

össze borkészítési ill. fogyasztási szokásaikat. 

Szombaton pedig alágyújtanak a bográcsoknak 

és lábasoknak, hogy harangszóra paprikás, 

csípős, nokedlis, tejfölös és még ki tudja milyen 

módon ízesített és körített pörköltek kerüljenek 

az asztalokra! Délután a színpadé a főszerep, 

egymást váltják az előadóművészek - a 

tűzijáték után pedig az APOSTOL Együttes 

ad koncertet. 

A részletes program megtekinthető 

Pusztamérges honlapján. 

 

 

XVIII. Ruzsai Kerékpárverseny 

2012. szeptember 22. 

Helye: Sportpálya 

 

ÚTVONAL: Ruzsa – Pusztamérges – Öttömös – Ruzsa, Táv: 22 km 

NEVEZÉS: Sportpálya Ruzsa, Üllési út - A verseny napján 9.00 – 9.45-ig. 

 

NEVEZÉSI DÍJ: 
15 éves korig 300,-Ft 

15 éves kor felett 500,-Ft 

A kategóriákon kívüli futamok nevezési díja: 300,-Ft 

 

INDULÁS: 10.00 Ruzsa, Pusztamérgesi út (az 

indítás kategóriánként történik)  

 

NEVEZÉS: érvényes személyi- vagy 

diákigazolvány bemutatásával a fenti időpontban és 

helyszínen. Versenykerékpár és citybike kivételével 

bármilyen típusú kerékpárral lehet indulni 

(hagyományos, camping, mountainbike kerékpár), a 

kerékpárok vizsgálata a helyszínen történik. 

 

TOVÁBBI FUTAMOK:  

TURISTA FUTAM: A tavalyi évben nagy 

népszerűségre tett szert. Azok számára indítjuk, akik 

letekernék ugyan a 22 km-es távot, de verseny nélkül 

a mozgás öröméért egy kötetlen és jó hangulatú 

kerékpározás keretében.  

 

FALU-FUTAM: Azoknak a gyermekeknek és 

felnőtteknek egyaránt, akik ilyen hosszú távon nem  

 

próbálnák ki magukat, de lenne kedvük a községben 

kerékpározva összegyűjteni az előre meghatározott 

állomásokon a garantált ajándékhoz szükséges 

pecséteket.  

 

OVI-FUTAM: Hogy azok a gyerekek se 

unatkozzanak, akiket a forgalmas utcákra még nem 

engedhetünk ki, ugyanakkor lenne kedvük a 

szabadban tölteni ezt a kellemesnek ígérkező 

délelőttöt!  

Tel.: 06-62 285-011 vagy 06 30 3366-531.  

E-mail: ruzsa@ruzsa.hu 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS 

TOMBOLASORSOLÁS:  
Várhatóan 13 órakor a helyszínen. Az első három 

helyezett díjat kap. Minden versenyző 

tombolasorsoláson vesz részt, ahol a sok más 

nyeremény között kerékpárokat is sorsolunk! A 

veseny ideje alatt salátabár és egészségsátor várja az 

érdeklődőket! 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK! 

 

Rendezvények, programajánlók 
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Megye III. labdarúgó bajnokság 2012/2013-as versenykiírás 
 

 

2012. 08. 19. vasárnap 17:30 Öttömösi Sportegyesület - Domaszék SK 1:0 

2012. 08. 26. vasárnap 15:30 St.Mihály FC - Öttömösi Sportegyesület 1:2 

2012. 09. 02. vasárnap 16:30 Öttömösi Sportegyesület - Zsombó II 0:1 

2012. 09. 09. vasárnap 16:30 Öttömösi Sportegyesület - Zákányszék KSK 4:1 

2012. 09. 16. vasárnap 16:30 Forráskúti SE - Öttömösi Sportegyesület  

2012. 09. 23. vasárnap 16:00 Öttömösi Sportegyesület - Kiskundorozsma ESK  

2012. 09. 29. szombat 15:30 Röszke SK II - Öttömösi Sportegyesület  

2012. 10. 07. vasárnap 15:00 Öttömösi Sportegyesület - Ruzsa KSE  

2012. 10. 13. szombat 14:30 Víziközmű-Alsóváros SE - Öttömösi Sportegyesület  

2012. 10. 21. vasárnap 14:30 Öttömösi Sportegyesület - Mórahalom VSE II  

2012. 11. 04. vasárnap 13:30 Öttömösi Sportegyesület - Bordány II  

2012. 11. 11. vasárnap 13:30 Pusztamérgesi FC - Öttömösi Sportegyesület  

 

 

 

K I S B O L D O G A S S Z O N Y  N A P I  M I S E   
lesz az öttömösi római katolikus templomban  

2012. szeptember 16-án 11 órakor. 


