
Falugazdász hírei
E lap előző számában adtam tájékozta-
tást a mezőgazdasági termelést folytató
olvasók  számára  azokról  az  időszerű
tudnivalókról,  melyek  a  falugazdász
szolgálathoz  kapcsolódnak.  Azok  az
információk továbbra is aktuálisak, ez-
ért szíves figyelmükbe ajánlom újra az
ott leírtakat.
A gépi munkák idei befejezése után a
már  ismert  feltételekkel  vissza  lehet
igényelni a gázolaj  jövedéki  adójából
literenként  68 Ft-ot.  Az előző év óta
érvényes az  a  követelmény,  hogy 30
napnál  nem  régebbi  „Földhasználati
lap”-ot is hozni kell az ügyintézéshez.
Az értékesített hízósertésekhez tovább-
ra is igényelhető az 1.800 Ft állatjóléti
támogatás darabonként. Az MVH igaz-
gatója tájékoztatóban hívja fel az anya-
tehén-tartásra támogatást igénylő állat-
tartók figyelmét  a szakszerű apaállat-
használat  szabályaira.  A  tájékoztatót
az ügyfélfogadási helyeken kifüggesz-
tettem. Ügyfélfogadás:
Ásotthalom kedd, szerda

tel.: 291-002
Pusztamérges csütörtök

tel.: 286-851
Ruzsa hétfő, péntek

tel.: 285-151
Mobil: 30 / 586-0371

Fődi Imre falugazdász

   A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet
december 16-án (szombat) 13 órától

KARÁCSONYI  JÁTSZÓHÁZ-at
tart, melyen képeslapokat, karácsonyi

díszeket készíthetnek a
gyerekek.
Helyszín:

e-Magyarország Pont
Ugyanitt egyedi ötleteket is várnak

a szervezők.

VGA – ami fontos a gépben
Majdnem minden alaplap tartalmaz vala-
milyen szintű beépített VGA-vezérlőt. 
Ezek alapfunkciók ellátására alkalmasak,
pl.: szövegszerkesztés, filmnézés. Játékra,
főként  komolyabb  grafikai  teljesítményt
kívánó programok használatára nem. Nem
azért,  mert  nem  tudják  megjeleníteni  a

képet, hanem mert élvezhetetlenül lassan teszik ezt. (szaggató megjele-
nítés, esetleg összetöredező kép, stb.) Erre találták ki a videokártyákat.
Ezek nem terhelik se az alaplapot, se a processzort, önálló egységként
működnek, éppen ezért lényegesen nagyobb teljesítményre képesek. 
Kezdetben AGP vezérlésű kártyák voltak, ma már egyre elterjedtebb a
PCI-Express vezérlés. Sajnos a két típus más-más alaplapot is igényel.
Emiatt a nagyobb teljesítményt nyújtó PCI-Expressre váltás költsége a
számítógép további fejlesztésének költségeivel is kiegészül. Persze nem
mindenki engedheti meg magának a legújabb szériákat. Azonban még
mindig  nagyon jól  működnek és  használhatóak  az  „öregecske”  AGP
vezérlésű kártyák. Alacsony áruk miatt érdemes egy 1-2 éves típusra be-
ruházni. Két nagy gyártó uralja a piacot, az ATI (Radeon széria) és az
Nvidia (GeForce széria). Mindkét cég saját maga fejleszt, ami a kártyá-
kon is okoz némi eltérést. Van, aki az Nvidia-ra teszi a voksot, van, aki
az ATI-ra. Bevallom, én mindig „ATI-párti” voltam. Sokkal felhaszná-
lóbarátabbnak tartom. Az Nvidia a „nyers erőre” fekteti a hangsúlyt. 
Az alap gyári teljesítmény húzható, tuningolható. Ez egy fontos szem-
pont, hiszen régebbi kártyákból akár 20-50% körüli teljesítmény növe-
kedést is kisajtolhatunk. Erre különböző tuningprogramokat ajánlanak.
(pl.: PowerStrip). A húzásnál ügyelni kell arra, hogy a nagyobb teljesít-
mény nagyobb terheléssel,  nagyobb hővel  jár.  Ilyen helyzetben  vagy
nagyobb hűtőventillátort kell beépíteni,  vagy ha egyáltalán nincs ven-
tillátor (ezt hívják passzív hűtésnek), akkor egy megfelelő teljesítményű
beszerelése  ajánlott.  A  tuning  a  grafikus  processzor  sebességének
növelésével történik. Ha belevágunk, apró lépésekben növeljük a MHz
számot. Kb. 20%-ig nem szokott probléma lenni. Utána minden emelés
után valami  komolyabb igénybevételt  jelentő programmal,  esetleg já-
tékkal  teszteljük a kártya stabilitását.  Erre ajánlom a PC Mark prog-
ramot. Ha gépünk egyszer csak lefagy, vagy a kép kimerevedik, lépjünk
vissza az utolsó még működő értékhez, és ezt tekintsük a videokártyánk
maximális húzható százalékának.
Ezt a műveletet pusztán teljesítménynövelés miatt nem érdemes végig-
csinálni, ahol látványos eredményt érhetünk el, az a komolyabb grafikai
megjelenítést kívánó játékok. (pl.: NFS Most Wanted, UFO-Aftermath,
Counter Strike újabb verziók) Aki nem teljesítmény növelésre, hanem
grafikai szépítésre vágyik, annak ajánlom az ATI Catalyst programot.
Ebben az esetben az első és legnagyobb hibalehetőség elkerülésére ja-
vaslom, hogy feltétlenül telepítse előtte a Microsoft Net.Framework ne-
vű programot. A Catalyst erre a programcsomagra támaszkodik, ezért
elengedhetetlen a telepítése. 
Mivel elsősorban ATI kártyákkal dolgozom, az Nvidia kártyáit nem is-
merem ilyen részletességgel. De kívánságra utánanézek. Röviden ennyit
a videokártyákról. Legközelebb a processzorok világába teszünk egy kis
kirándulást. Üdv:

Angelo Gusztáv, Guszti  
aguszti@freemail.hu  

Az új testület munkához látott
Az önkormányzati választások után a Művelődési Ház-
ban megtartott alakuló ülését követően első, közmeg-
hallgatással egybekötött  testületi ülés  zárt részének
napirendjén:
 szociális ellátások megállapítása történt
 lakáscélú támogatás odaítélésére került sor

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
 Arany János Tehetséggondozó programhoz csatlakozva középiskolások

ösztöndíjjal történő támogatása
 Díszpolgári Cím odaítélése
Nyilvános ülésen:  
 alpolgármester megválasztása
 a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről készült beszámoló
 a költségvetési koncepció elfogadása 2007. évre
 Településrendezési terv jóváhagyása
 KHT végelszámolásának elfogadása
 Alaptevékenységi szolgáltatási díjak elfogadása
 Kéményseprési díj megállapítása
 Szeged térsége Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépés kapcsán

szükséges okiratok elfogadása
 egyéb előterjesztések
A testületi ülésen a képviselők teljes létszámban jelen voltak. A költségvetési kon-
cepció tárgyalásának folyamatába bekapcsolódott  Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő, Mórahalom polgármestere is.
Figyelem! A zárt ülésen született döntésekről a 2007. januárjában megjelenő szám-
ban fogunk írni.

folytatás a 2. oldalon

Nyugdíjas
találkozó

Második alkalommal rendez-
te meg Pusztamérges község
Önkormányzata ezt az össze-
jövetelt.  Mint ahogy azt Dr.
Papp Sándor a köszöntőjében
elmondta, hogy ha igény lesz
rá (a megjelentek száma ezt
igazolja) és az önkormányzat
lehetőségei  megengedik,  ak-
kor minden évben megrende-
zik ezt az összejövetelt.
„Hagyományt is szeretnének
ezzel teremteni és ez nem azt
jelenti,  hogy  a  hétköznapo-
kon nem  kell az idősek hely-
zetével és problémájával fog-
lalkozni. Mindig keresni kell
a lehetőségeket, amelyek se-
gítik az idős emberek életkö-
rülményeinek javítását...”
Az eseményt persze műsor is
szinesítette; óvodások, általá-
nos iskolások és a Középis-
kola  diákjai  szerepeltek  az
Őszíkék Nyugdíjasklub előtt.
A találkozóra idén is eljött az
idén már 99 esztendős Csá-
szár Misi bácsi, akit a polgár-
mester külön is köszöntött.
Az  ebédre  főzött  pörköltet
Farkas István, Farkas Gábor,
Gyuris János és Szekeres Já-
nos   készítették, a tálalásban
pedig az önkormányzati dol-
gozók segédkeztek.
A  jó  hangulatú,  beszélgetős
találkozó késő délután ért vé-
get – hiába, akik ritkán talál-
koznak, azoknak sok monda-
nivalójuk van egymásnak...

Csala IstvánKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2. tel.: (62) 286-851 tel/fax: (62) 286-711
SZERKESZTI: e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286-688 Csala István (20) 462-07-69
NYOMJA: Alfa-Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. Fehér Tibor (20) 319-58-41
              Kiadói és Szolgáltató Kft. alfa-center.nyomda@invitel.hu tel.: (62) 426-970 Szlobodnyik Péter
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Pusztamérges Község 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 
2006. november 29-én 
tartotta testületi ülését.

Lassan megíródott ez a 
cikk a videokártyákról.
Ez számítógépünk egyik 
legfontosabb eleme, hisz 
nélküle semmit nem lát-
nánk a monitoron.

Császár Misi bácsi idén is eljött a találkozóra

Karácsonyi
focikupa

December 27-én (szerda) 9 órától
a Művelődési Házban.
A nevező csapatok között ajándék
sorsolás az eredményhirdetéskor!

Este NOSZTALGIA buli!
Mindenkit szeretettel várunk!



Nagy fogás
A horgászat nem az ideges és
türelmetlen emberek sportja.
Esetenkét többször is ki  kell
ülni a partra, mire aztán végre
haza lehet vinni valamit. Igaz
ez minden horgászvízre kivé-
tel  nélkül.  A  Pusztamérgesi
Horgász Klub kezelésében lé-
vő tavon rendszeresek a hal-
telepítések – és szerencsére a
komolyabbnak számító fogás
sem ritka.
Beszámolónk  még  egy  nyár
végi  eseményről  szól.  A 6,2
kg-os amurt Sári Tamás fogta
főtt kukoricával fenekező sze-
reléssel. A hal egyik barátjá-
nál  és  horgásztársánál  kötött
ki. (őt látjuk a képen)

Nem ez volt az első és nem is
az utolsó nagy fogása a hor-
gásznak;  nem sokkal később
újabb fogást könyvelhetett el:
egy 9 kg-os halat.
Az egyesület elnöke Gárgyán
Géza is örül a sikereknek; ő is
jó néhány méretes halat emelt
már ki a vízből. A mérgesi tó-
ba is rendszeresen telepítenek
és ráadásul többet, mint a ha-
sonló nagyságú tóba általában
szokás - ez is azt erősíti, hogy
érdemes itt horgászni.
Persze aki üres kézzel tér ha-
za az néha a halat vagy a sze-
rencséjét  okolja.  Tény,  hogy
mindkettő kell. Főleg a hal.

Csala István

Testületi ülés
(folytatás az 1. oldalról)
A nyilvános ülés döntései:

 A képviselőtestület a polgármester javaslatára alpolgármesterré választotta
Balla Zsolt pedagógust. Az eskütétel után a jelenlévők előtt megköszönte a

bizalmat és kinyilvánította, hogy minden tudásával Pusztamérges fejlődését
fogja szolgálni.
Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát, a végzett munká-
jáért tiszteletdíjban részesül. Balla Zsolt nem fogadta el a törvény által meghatá-
rozott legkisebb tiszteletdíjat, hanem annál jóval kevesebb díj megállapítását
kérte – figyelemmel a költségvetésben rendelkezésre álló alacsony pénzügyi le-
hetőségre. A megszorító intézkedések kapcsán várható kevesebb pénzügyi keret
fog rendelkezésre állni, ezért minden kiadás, kötelezettségvállalás alapos meg-
gondolást igényel.

1.

 A képviselőtestület megvitatta a 2006. évi költségvetésének ¾ évi teljesí-
tését, melynek elfogadása az alábbi adatokkal történt:

Bevétel: eredeti előirányzat: 226.685.000 Ft
módosított előirányzat 230.292.000 Ft
teljesítés: 178.635.000 Ft
teljesítés %-a     77,6 %

Kiadás: teljesítés: 158.514.000 Ft
teljesítés %-a    72,95 %

A költségvetési előirányzatok szeptember 30-i állapotnak megfelelően 75% kö-
rül szoktak teljesülni. A testület megállapította, hogy a gazdálkodási adatok jók,
a bevételek jól teljesültek.
Figyelem!   A beszámoló a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.      

2.

 Az önkormányzatnak az államháztartási törvény írja elő, hogy november
30-ig el kell fogadnia a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

E kötelezettségnek eleget téve egy részletes feladat áttekintés került a képviselők
elé. Az előterjesztés tartalmazta többek között:

2007. évre áthúzódó felhalmozási kiadások:
- könyvtár felújításának befejezése,
- közösségi ház kialakításának befejezése,
- óvoda teljes körű felújítása,
- általános iskolai szaktanterem korszerűsítése, szakmai eszköz beszerzés,
- e-közigazgatás bevezetése,
- egészséges ivóvíz biztosítása (EU normához kell igazodnunk az ivóvíz

összetételében, amit nemcsak Pusztamérges esetében kell megtenni
hanem az egész Dél-Alföldi régióban)

Pályázati lehetőség esetén megvalósításra váró feladatok:
- oktatási intézmény nyílászáróinak cseréje, fűtés korszerűsítése, 

vizesblokk kialakítása
- faluközpont felújítása
- intézmények akadálymentesítése
- művelődési ház felújítása, többfunkciós szolgáltató központtá alakítása
- tanyagondnoki kocsi cseréje
- Pusztamérges – Zsana összekötő út kiépítése

A felsorolt feladatok közül az kerül előbb megvalósításra, amelyhez pályázati le-
hetőség lesz. Elsődleges cél: az önkormányzati intézmények folyamatos, jó szín-
vonalú  működtetésének  biztosítása.  Nógrádi  Zoltán  országgyűlési  képviselő,
Mórahalom polgármestere tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az elkövetke-
zendő 7 évben 207 milliárd Ft érkezik a régióba, melyből 5 területet kell fejlesz-
teni. Ezek: gazdaság, turisztika, közlekedés, humán erőforrás, vidékfejlesztés.

3.

A 207 millió forint 40%-a a 2007-2008-as években felhasználható, ezért halaszt-
hatatlanul el kell fogadni a Regionális Akciótervet (RAT), melyben Pusztamér-
gesen megvalósítandó beruházásoknak is szerepelni kell. Olyan fejlesztések ja-
vasolhatók, amelyekről a tervek már készen vannak. Ezek Pusztamérges eseté-

ben: a Művelődési Ház többfunkciós szolgáltató központtá történő átalakítása,
valamint a Pusztamérges – Zsana közötti összekötő út kiépítése.
Arról, hogy mely településeken mi fog megvalósulni leghamarabb, a december
5-i Polgármesteri Tanács dönt.
A képviselőtestület a továbbiakban foglalkozott a 2006. évi költségvetési rende-
let módosításával – elsősorban központi előirányzatok miatt, így a költségvetési
főösszeg 234.998.000 Ft-ra növekedett.

 A képviselők elfogadták „Pusztamérges Településszerkezeti Terv”-ét, va-
lamint a „Helyi Építési Szabályzat”-ot. Hatályba lépésének időpontja dec-

ember 1; előírásait az ezt követő időpontban indult eljárásokban kell figyelembe
venni.   Figyelem!   A Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat a Pol-  
gármesteri Hivatalban megtekinthető.  

4.

 A Pusztamérgesi  Településfejlesztő  Egyszemélyes Kht.  végelszámolója
Víg Zoltánné és Geisberger László könyvelő részvételével döntött a képvi-

selőtestület a 2002. augusztus 1-én jogutód nélkül megszűnt Kht. végelszámolá-
sának befejezéséről; a zárómérleg, eredménykimutatás, a főkönyvi kivonat, kész-
letnyilvántartás elfogadásáról.
A képviselők megismerték a Horváth Ildikó könyvvizsgáló által készített jelen-
tést is, mely a záró beszámolót jónak ítélte. Az önkormányzat 789.000 Ft értékű
vagyont kapott és ha a 229.080 Ft követelést sikerül behajtani, akkor ez az ösz-
szeg is az önkormányzatot illeti.

5.

 számú napirend keretében az alaptevékenységi szolgáltatási díjak módosí-
tására került sor december 1-i hatállyal.

E díjak: 1. szociális tevékenység
2. községgazdálkodási tevékenység
3. számítástechnikai szolgáltatás
4. Pusztamérgesi Hírlevél hirdetéseinek árai
5. gyermekétkeztetés díjai

A gyermekétkeztetés esetén a szülők ÁFA-val növelt összeget fizetnek.

6.

 A képviselők a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évre vo-
natkozó díjemelés mértékét 9,5%-os tervezett díjemeléssel fogadták el. Ez

az emelkedés a tüzelési módtól, kémények számától függően éves szinten 100-
200 Ft többletkiadást jelent egy családnak.
Figyelem!   A kéményseprő-ipari közszolgáltatást   KÖTELEZŐ   igénybe venni!      

7.
Gulácsiné Somogyi Ilona

helyettes jegyző
A képviselőtestületi ülés további napirendi pontjainak összefoglalóját helyhiány
miatt következő, decemberi számunkban folytatjuk.

Hírlevelünk decemberi számát színes falinaptár melléklettel tervezzük meg-
jelentetni, amelybe (a hírlevélhez hasonlóan) szintén várunk reklámhirdetése-
ket, egész évre szóló közlendőket. Érdeklődjön az e-Magyarország Pontban!

Kábeltévé
Sokak kérése teljesült nem-
rég: visszakerült a csatorna-
kínálatba  a  Budapest  Tv
adása – tehát a vasárnap esti
közkedvelt  kívánságműsor
ismét nézhető.
Üröm az örömben, hogy ez-
zel  a  hónappal  kezdődően
megszűnt  az  1  hónap  tü-
relmi idő az elmaradt befi-
zetésekre.  Az  az  előfizető,
aki a havi 2 ügyfélszolgálati
nap egyikén sem fizeti be az
esedékes (előző havi) díját,
az következő hónapban szá-
míthat a késedelmi pótlékra.
Érdemes tehát odafigyelni a
naptárra – de a hírlevélben
is megtalálja az éppen aktu-
ális dátumokat.
Az e-Magyarország Pontban
hozzáférhető az  a  nyomtat-
vány is, amelyen az ügyfelek
megrendelhetik a kábeltévén
keresztüli  internetszolgálta-
tást;  ezért  tehát  nem  kell
megvárni a havi 2 félfogadá-
si napot. A kábeltévés inter-
netet az Inectel Kft szolgál-
tatja, áraik és akcióik a neten
a  www.inectel.net oldalon
találhatók, vagy a Közösségi
Házban is hozzáférhető.
Változás  lesz  a  díjfizetés-
ben! Decemberben az első
és a második csütörtökön
lehet majd a havi előfizetési
díjat  fizetni  december 7-én
és 14-án lesz ügyfélszolgá-
lat a szokott időben, délután
¾ 4 – ½ 6-ig.

Csala István

2.          Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél 3.

Számoljon velünk! Kösse meg új 2007. évi
kötelező gépjármű felelősségbiztosítását nálunk!

a negyedéves alapdíjak különböző kategóriákban:
Csongrád

megye
személygépkocsi

<850cm3 1400cm3

tehergépkocsi
2 t alatt 2-6 t 6-10 t 10 t felett

mezőgazd
vontató

25 éves 8100 12240 14 580 21 060 32 490 35 370 5 220
26-35 éves 6120 9090 11 700 16 830 25 920 28 260 4 140
36 évestől 5490 8190 9 810 14 130 21 780 23 760 3 510

Bonus-malus szorzó szgk-ra B10 kategóriára 0,5    tgk. B5 kategória esetén 0,75

KÖBE CASCO kedvezményekkel !
Ha nálunk köti meg a casco-ját is, akkor 5% „csomagkedvezményt” biztosítunk!

Személyes ügyintézés
időpont egyeztetéssel!

FŐDI ISTVÁN
területi képviselő

30 / 500-7077
30 / 335-6955

részletes árjegyzék a

debemberi számban


