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V. évfolyam, 7. szám 2007. július 

 

MÓRICGÁTI 
HÍRNÖK 

MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK 
 

Köszönet Varga János Tanító „Bácsinak”!
 
 

Varga János 1969. óta él és tanít 
Móricgáton. Az idei tanév végén nyugdíjba 
vonult, és visszaköltözik szül ıfalujába.  
A tanítványok nevében búcsúzunk a Tanító 
úrtól, készületlenül, mert egy csaknem 
negyvenéves kapcsolatot nem lehet 
egykönnyen megszakítani. Nehéz 
elfogultság nélkül szavakat találni olyankor, 
amikor valaki sok évtizedes közös 
munkálkodás után mond búcsút egy olyan 
közösségnek, amelynek elválaszthatatlan 
része, meghatározó egyénisége volt. 
Hadd fejezzük ki a Móricgátiak köszönetét 
életéért, melyet odaajándékozott ennek a 
községnek; és mindazért, amit 
gyermekeinkért tett, egy volt tanítványa 
visszaemlékezésével: 
 
„1996.-ban léptem át el ıször iskolásként az 
épület küszöbét. Nem jelentett nagy változást, 
hiszen egybe volt építve az óvodával, ahová 
addig jártam.  
A hangulat valahogy mégis egészen más volt. 
Bettike óvó néni helyett most már Tanító Bácsi 
szavai voltak a meghatározóak.  
 
Minden reggel ugyanúgy indult: a hetes kezébe 
vette a cseng ıt és megrázta. Létszámjelentés, 
idıjárás-jelentés. Ezen kívül a tisztaságfelel ıs 
leellen ırizte, hogy mennyire jöttünk mocskos 
kézzel aznap az iskolába. A jelentéseket 
követ ıen Tanító bácsi minden reggel feltette 
ugyanazokat a kérdéseket: mikor volt a 
honfoglalás, ki a magyar miniszterelnök, 
köztársasági elnök, és hogy földrajzilag hol 
fekszik Magyarország. Ezekre a kérdésekre 
kórusban, üvöltve válaszoltunk. Rendkívüli 
lelkesedéssel tettük ezt minden nap. Ez 
akkoriban csak szórakozásnak t őnt, de ma már 
tudom, hogy mekkora jelent ısége volt 
mindennek, hiszen kisiskolás fejünkben ezek a 
dolgok örökre megragadtak.  
Minden tanév márciusában meg kellett tanulnunk 
a ’48-as forradalom eseményeit, az aradi 

vértanúk névsorával együtt. Nagyon utáltuk, de 
nem sok nyolcéves mondhatta el magáról, hogy 
tisztában van a történelmi múlttal. Belénk nevelte 
a magyarságot. 
Nagyon odafigyelt a hagyomány ırzésre is. 
Minden évben állítottunk májusfát, készítettünk 
András csillagot, és T ıle tudtuk meg, milyen is a 
Luca-széke. 
 
Életünk az iskolában mindig olyan volt mintha 
nem tanulni, csak együtt játszani járnánk oda. 
Hátul a bábszínházban nemcsak bolondozni 
lehetett. Ott beszéltük meg a nyolcévesek 
legnagyobb, legtitkosabb problémáit is.  
Sokat vitt minket a szabadba is. Eljártunk a 
„t ızeges gödrökhöz”, ahol tutajt építettünk, 
nagyokat ettünk és még íjakat is gyártottunk. 
Télen pedig mindig alkalmat kerítettünk egy 
hóember, esetleg egy kisebb eszkimó kunyhó 
építésére. T ıle tanultuk meg azt is, hogy hogyan 
kell kötelet mászni, „tarzanozni”, és hogy milyen 
jó buli egy homokkal teli függ ı zsák, ami annak 
ellenére, hogy háromszor szakadt le alattam, 
mégis kellemes emlék. 
 
Tanító bácsi jellemében er ısen benne volt a 
szigorúság és a magas követelmények felállítása 
is, Sok rosszalkodó gyerek emlékszik a 
rendreutasítására, ezen kívül a mai napig ott 
éktelenkedik egy magatartás egyes az én 
ellenırzımben is. 
Tanulás terén sincs okunk panaszra. Az itt 
szerzett alapismeretek elegend ınek bizonyultak, 
hiszen a mai napig nagyon jól megállom a 
helyemet az iskolában, és mindig büszke lehetek 
tanulmányi eredményemre.  
 
Tanító bácsi iskolája hozzájárult ahhoz, hogy 
ilyen boldog gyermekkor áll a hátam mögött és 
ezzel az érzéssel biztosan nem vagyok egyedül.  
 
Köszönöm ezt neki a magam és minden 

volt móricgáti tanítványa nevében!” 
 

Deli Zsófi 
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
Ha valakinek nincs vagy csak minimális 
mértékben van szüksége szakápolásra, 
ugyanakkor alapvet ıen segítségre szorul a 
mindennapi életvitelben, az önkormányzatok 
által m őködtetett házi gondozói szolgálatok 
segítségét kérheti. A szociális törvény 
értelmében ugyanis az önkormányzatoknak 
kötelességük házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodniuk 
• azokról az id ıskorú személyekr ıl, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját er ıbıl 
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,  
• azokról a pszichiátriai betegekr ıl, fogyatékos 
személyekr ıl, valamint szenvedélybetegekr ıl, 
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek,  
• azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló 
személyekr ıl, akik ezt az ellátási formát igénylik,  
• azokról a személyekr ıl, akik a rehabilitációt 
követ ıen a saját lakókörnyezetükbe történ ı 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek 
önálló életvitelük fenntartásához.  
• azoknak az alapvet ı gondozási, ápolási 
feladatok, az önálló életvitel fenntartásában, az 
ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való 
közrem őködés, s ıt, a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megel ızésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtás is.  
Aki úgy érzi, hogy szüksége van erre az ellátási 
formára, jelezze ezt Rokolyáné Marikának, vagy 
Vajda Istvánnak. 

 

AZ AGRÁRKAMARA HÍREI 
 

Alapvet ı változások az agrártámogatási 
rendszerekben . 

 
Az Európai Unió 2003 szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendeletével módosította 
az érvényes agrártámogatási rendszereket a 
Közös Agrárpolitika új céljainak megfelel ıen 
. 
Ennek kapcsán 4 új fogalommal kell 
megismerkednünk  
- egységes támogatási rendszer /SPS, 
farmtámogatás/ 
- vidékfejlesztésre történ ı átcsoportosítás / 
moduláció / 
- támogatások elválasztása a termelést ıl 
/decoupling/ 
- kölcsönös megfeleltetés /cross copliance/ 
 
Az egységes támogatás  alapvet ıen meghatározó 
feltétele, a kölcsönös megfeleltetés rendeleti 
elıírásainak maradéktalan betartása, melynek 
során jelent ıs szemléleti gazdálkodás gyakorlati 
változásokat kell megtanulni, megszokni. 
A teljesítend ı feltételeket /környezetvédelmi, 
élelmiszerbiztonsági, állat-és növény 
egészségügyi, állatjóléti/ a kölcsönös 
megfeleltetés el ıírásai tartalmazzák. Kölcsönös 
megfeleltetés rendszere két pilléren nyugszik, 
úgymint a Helyes Mez ıgazdasági és Környezeti 
Állapot/ HMKÁ/, és a Jogszabályban Foglalt 
Gazdálkodási Követelmények /JFGK/ el ıírásai. 
Ezek betartása 19 jogszabályban foglalt 
követelmény rendszer betartását követeli meg a 
támogatások maradéktalan igénybevétele 
feltételeként. 
A reform intézkedéseit és ezzel együtt az új 
támogatásokat Magyarországon 2009 01. 01.-t ıl 
kötelez ı alkalmazni. 
Erre az id ıpontra elkészülnek a hiányzó 
rendeletek, szabályozások melyek a cikk elején 
megadott jogszabály alapján a magyar 
sajátosságok figyelembevételével kerülnek 
kialakításra 
A jogszabályok elkészültével egy id ıben 
kiképzésre és kialakításra került az a 
szaktanácsadói rendszer, amely hívatott a 
változások kell ı szint ő megértetésére, ill. a 
követelményrendszer továbbiak során történ ı 
hibátlan alkalmazásának el ısegítésére. 
Az új támogatási rendszer közvetlen 
jövedelemtámogatást ír el ı, mely azt jelenti, 
hogy nem a termelést, hanem a termel ıt 
támogatja, a támogatásnak nem feltétele, adott 
termékkörön belül a termelés. A támogatás 
alapvet ı célja, hogy a mez ıgazdaságban, a 
vidéken él ı ember számára, emberi 
létfeltételeket teremtsen, miközben a 
természetes környezetét kell ı szinten, kultúr 
állapotban tartja. 
A tagállamok lehet ıséget kaptak arra, hogy a  
termelést 100%-ban elválasszák a támogatástól, 
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de lehet ıség van bizonyos határokon belül , 
közvetlen a termelés támogatásra is. /pl: GOFR 
növények  
25 %-a, juh prémiumok 50 %-a, húsmarha tartás  
100 %-a, stb. / 
Ezen kívül megmaradnak bizonyos 
termékspecifikus támogatások, melynek 
igénybevételét, a termel ı dönti el. /pl: keményít ı 
célú burgonya 60 %, fehérje növények, 
energianövények stb./ 
 
Lényeges változás, hogy bizonyos növények, 
kerülend ı a piaci verseny torzulását, nem 
lesznek támogathatók semmilyen formában pl: 
az ültetvények, a szántóföldi zöldségek.  
Az új támogatási rendszer 2009 01. 01.-t ıl kerül 
Magyarországon kötelez ıen bevezetésre, de 
folyamatosan elkészülnek a m őködtetéshez 
szükséges jogszabályok, rendeletek, eljárás 
rendek. 
 

Sebestyén János NVT tanácsadó 
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

 
 

BALLAGÓK 
 
A 2006-2007.-es tanévben öt móricgáti fiatal 
ballagott el az általános iskolából. Név szerint: / a 
képen balról jobbra haladva/ Tóth Mihály, Szabó 
László, Sebestyén Mariann, Szeleczki Roland, 
Bozó Tibor. 
 

 
 
Kedves Ballagók! 
Szeptemberben egy másik iskola cseng ıje szólít 
tanulásra titeket. Barátok, cimborák más-más 
városban kezdik ısszel – immár – 
középiskolásként az új tanévet. 
Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, legyetek 
sikeres sportolók, dolgozzatok becsületesen, és 
soha ne feledkezzetek meg arról, honnan 
indultatok, hol vannak a gyökereitek! 
 
A következ ı idézettel kívánunk nektek nagyon 
sok sikert a továbbtanulásukhoz,  
 

"Ah vége, vége! Vagy ki tudja? 
Diák marad az ember, amíg él, 
Leckéjét a sírig tanulja: 
Nehezebbet folyvást a réginél!" 

 (Reviczky 
Gyula) 

 

SZENTJÁNOSBOGÁR TÁBOR 
 
Szeretném hálás köszönetemet kifejezni azon 
móricgátiaknak, akik önzetlenül a segítségünkre 
voltak a tábor szervezése, illetve lezajlása alatt.   
 
Köszönet illeti Csontos Máté polgármester urat 
és Vajda Istvánt, akiknek jóvoltából a falubusz 
hétfıtıl péntekig ingyen a rendelkezésünkre állt.  
Köszönet mindazoknak a családoknak, akik 
szállást adtak a táborozó gyermekeknek: Maróti 
Ferencéknek, Bárkányi Vincééknek, Sebestyén 
Nándoréknak, Rokolya Józseféknek, Vajda 
Istvánéknak, Simsik Józsefnének, R. Nagy 
Imrénének és Bajnóczi Józseféknek.  
Elnézést kérek azoktól, akiknek nem jutott 
táborozó! Vigaszként megjegyzem, lehet, hogy 
lesz folytatás. Végezetül szeretném megköszönni 
Ferenc atya kiapadhatatlan támogatását, amit a 
szervezés alatt nyújtott.  
 

 
A záró-tábort őz 

 
Engedjék meg, hogy a tábor jelentkezési lapjáról 
idézzek zárszóként! 
 
„Egy-másnak világítunk: Nem magányra 
születtünk, emberi kapcsolatainkban (szül ık, 
barátok, osztálytársak, rosszakarók) 
mutatkoznak meg értékeink. A fényünket 
magunk nem is látjuk, és ez nem baj, mert a 
lényeg, hogy a fény növekedjen általunk, és 
nekünk is valaki mindig világítni fog.” 
 

Szeretettel: Gulyásné Bajnóczi Olgi 
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KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2007. június1.-t ıl június. 30.-ig 

 
Születés: Terjék Zoltán /szülei: Vajda Zsuzsanna 
és Terjék Zoltán/.  

Gratulálunk nekik! 
Házasságkötés: nem volt.  
Halálozás: Manga Imre /élt 51 évet/ 

Búcsúzunk t ıle! 
 

 

Orvosi ügyelet  
 

Júl. 1.: Dr. Rácz György,  
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a 
Tel.: 77/592-054 

Júl. 7.-8.: Dr. Náray Tibor 
Szank Béke u. 40. 
06-20/31-55-608 

Júl. 14.-15.: Dr. Hajagos-Tóth Sándor, 
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a 
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936 

Júl. 21.-22.: Dr. Folberth György, 
Szank, Béke u. 30. 
Tel: 77/495-050 20/967-6528 

Júl. 28.-29.: Dr. Rácz György,  
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a 
Tel.: 77/592-054 

 

HUMOR 
 
Egy fiatalember felkereste a rabbiját és tanácsot 
kért t ıle. Nem tudta ugyanis elhatározni, hogy 
megnısüljön-e, vagy sem. 
- Az apja el ıkelı és képzett ember. 
- Nısülj meg! 
- De a lány csúnya, mint a varangy! 
- Akkor ne n ısülj meg! 
- Viszont tízmillió forintot hoz magával 
hozományba. 
- Nısülj meg! 
- Sántít is! 
- Akkor ne n ısülj meg! 
- Az apja be akar venni üzlettársnak. 
- Akkor n ısülj meg! 
- De a lánya púpos. 
- Akkor ne n ısülj meg! 
- Tulajdonképpen mit tanácsol? 
- Úgy gondolom - felelt a rabbi hosszas 
gondolkodás után -, hogy ki kellene 
keresztelkedned. 
- No de miért, rabbi? 
- Mert akkor egy pap idegeit tennéd tönkre, nem 
az enyémet! 

www.viccesviccek.hu 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Göngyölt vagdalt hús  
 
Hozzávalók:  
  50 dkg darált pulykamell 
  3 teáskanál ételízesít ı 
  1 kiskanál pirospaprika 
  2 db tojás 
  1 db zsemle 
  10 dkg sajt 
  10 dkg füstölt sajt 
  tej a zsemle áztatásához 
  vaj az alufólia megkenéséhez 
  ketchup 
Elkészítés: A darált húst összekeverjük a tejben 
áztatott és kinyomkodott zsemlével, a tojásokkal, 
az ételízesít ıvel, a pirospaprikával és egy 
kivajazott alufóliára egyenletesen elterítjük. 
Rászórjuk az összekevert reszelt sajtokat, és 
szorosan felgöngyöljük az alufólia segítségével. 
Egy ızgerincformába tesszük, és 180 fokon 30 
percig sütjük, aztán kibontjuk a fóliát, és 
megkenjük egy-két kanál ketchuppal, majd még 
10 percig sütjük. Ha egy kissé kih őlt, levesszük a 
fóliát, és kissé ferdén felszeleteljük. Mutatós és 
finom. 
Sózni nem szabad, mert az ételízesít ı elég sóssá 
teszi. Többféle sajttal is, s ıt pirospaprika 
darabokkal, sonkával is lehet dúsítani. 
Hidegtálakhoz nagyon szép.  
www.mindmegette.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
Segíts megtalálni a kislánynak az utat a 
bringához! Ha a helyes megfejtést behozod a 
szerkeszt ıségbe, édességet kapsz jutalmul! 


