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MÓRICGÁTI
HÍRNÖK
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK

„Kultúrházak éjjel–nappal” címmel megrendezésre kerülı, a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó
programsorozathoz a Móricgáti Mővelıdési Ház is csatlakozott, melynek keretében:

2007. szeptember 15.-én rendezzük meg
a szüreti felvonulást, és az azt követı szüreti bálat,
melyre szeretettel meghívunk minden érdeklıdıt.
Gyülekezés: 1430 órától a Mővelıdési Háznál.
Indulás: 15 órakor.
A felvonulási útirány:
-Mővelıdési háztól a Zrínyi utca,
-Deák F. u., Iskola,
-Felsı-Móricgát, Erdıszéplak, majd vissza a Mőv. Házhoz.
A szüreti bál 19 órától reggelig tart. Zenél: a csanyteleki Kósa zenekar.
A Mővelıdési Házban terménybemutatót rendezünk a Móricgáton termett legszebb zöldségekbıl,
gyümölcsökbıl és takarmánynövények terméseibıl.
Várjuk a tisztelt termelık jelentkezését legszebb terményeik bemutatására!

FALUNAP 2007.

Kósa István, református lelkész áldása után
Csontos Máté polgármester szegte meg az új
kenyeret.

Móricgáti Hírnök

Nagy sikerrel lépett fel a Falunapon Solymos
Tóni és együttese.
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onként 45.- Ft ártalmatlanítási díjat. Errıl a
késıbbiek folyamán igény szerint, kérésre az
önkormányzatnál /Jászszentlászló, Dózsa Gy. U.
8./ számlát kapnak. Ezzel tudják igazolni, hogy
állati hullát hivatalosan megsemmisítették. A
legkisebb szállítási mennyiség: 10 kg.
Korábbi ígéretünknek megfelelıen a szállítási
költséget az önkormányzat magára vállalja.
Kérjük, hogy az átvételi súlyra vonatkozó
adatokat pontosan közöljék. Ha kétség merül fel
a súlyra vonatkozóan, a mezıır az átvételt
megtagadja. A kérıdzı és egyéb vegyes állati
hulla elszállítása – az eddigi gyakorlatnak
megfelelıen – külön bejelentés alapján történik.

Gyerekeknek.................................................4. old.
Móricgáti Hírnök
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004
Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát
Felelıs kiadó: Csontos Máté
Felelıs szerkesztı: Rokolya Józsefné
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné
Tel: 77/491-010
Készül a Móricgáti Teleházban.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A Móricgáti Önkormányzat Képviselı-testülete
nevében
köszönjük
mindenkinek,
aki
munkájával, adományával segítette a 2007.-es
Falunap létrejöttét!

Támogatóink:
Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés, Borsik Imre,
Csontos Gábor, Csontos Máté, Csontos Tibor,
Deli Ottó, FÓKUSZ Takarékszövetkezet, Fricska
János,

Kultúr

Büfé,

Lajter

József,

Lajter

Józsefné, Manga István, MOFER Kft., Nagy
András, Nagy Endre, Pemor Kft., Schöller, Simsik
József, Szabó Jenı, Szabó Jenıné, Szegesdi
Vegyesbolt, Tóth Antal, Vajda János, Vantalné
Rabi Henrietta, Varga Ottóné MATRIX-COPS
2003. Kft.,
Tisztelt Állattartók!
Értesítjük Önöket, hogy 2007. szept. 6.-tól
kezdıdıen községünkben az állati hulla
elszállítását és ártalmatlanítását az ATEV Solti
üzeme végzi, melyért külön szállítási költséget és
külön ártalmatlanítási díjat kell fizetni.
Az állati hullákat frissen vagy fagyasztott
állapotban, megmérve minden csütörtökön fél 11
és
11
óra
között
szíveskedjenek
a
Jászszentlászló és Móricgát összekötı út
melletti átvevıhelyre szállítani. Az odaszállított,
megsemmisítésre váró állati hulla átvételét a
mezıır végzi. A mezıırnél átvételi elismervény
ellenében az állattartók kötelesek kifizetni a kg-
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Csontos Máté
polgármester

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Gazdálkodó !
Megjelent a szaktanácsadás támogatásáról szóló
52/2007(VI.28.) FVM rendelet, mely lehetıséget
biztosít a gazdálkodók számára, hogy a 2009.
01.01.-én induló új típusú mg-i támogatások
teljes körő igénybevételéhez szaktanácsadó
segítségét vegyék igénybe. Köztudott az a tény,
miszerint 2009. 01.01.-tıl kezdıdıen az EU
döntése alapján Magyarország is kötelezıen az
új típusú un. ”Egységes terület alapú támogatási
rendszert /SPS/ kívánja alkalmazni az eddig
megszokott
„Egyszerősített
terület
alapú
támogatási rendszer” /SAPS/
helyett. Az új
támogatási forma átállás, a 19 jogszabályban
rögzített
feltételrendszer,
a
„Kölcsönös
megfelelés” a „Helyes mezıgazdasági és
környezeti állapot” a munka-és tőzvédelmi
védelmi
elıírásoknak
való
maradéktalan
megfelelés a támogatások igénybevételének
alapvetı feltétele lesz.
A
feladat
sokoldalúsága,
bonyolultsága
szükségessé
teszi
képzett
szaktanácsadó
közremőködését, aki természetesen szerzıdés
alapján dolgozik és az általa adott szaktanácsért
teljes körő anyagi és erkölcsi felelıséggel
tartozik. Ennek érdekében kiképzésre került a
szükséges tanácsadói hálózat, aki az illetékes
Területi
Szaktanácsadó
Központ
koordinálásában,
felügyelete
alatt,
a
gazdálkodóval kötött szerzıdés alapján, végzi a
munkáját.
A szaktanácsadás az eddigiektıl eltérıen nem
ingyenes, hanem díjköteles, összegét a
gazdaság üzemi mérete határozza meg, és
mérték tételesen a szerzıdésben rögzítésre
kerül. Ennek a szaktanácsadási díjnak a 80 % -t
lehet a fenti rendelet alapján támogatás útján
visszakapni.
Kik
igényelhetik
a
támogatást?
Akik
mezıgazdasági tevékenységet, ezen belül,
növénytermesztést, állattenyésztést folytatnak,
kertészek, min 1 ha erdıvel rendelkezı
gazdálkodók, gazdálkodási formára tekintet
nélkül.
Melyek a támogatás feltételei? Az a gazdaság,
melynek üzemi mérete növénytermesztés,
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állattenyésztés esetén min 2 EUME, kertészet
esetén min 1 EUME, legalább 1 ha erdıvel
rendelkezik, szerzıdést kötött az illetékes TSZKval, és kérelmet nyújtott be 2007. év
vonatkozásában
2007.09
15-ig,
2008.
vonatkozásában pedig 2007. november 01.-30
között.
/Magyarázat: az EUME=európai mértékegység, melyet
különbözı tesztüzemi mérések alapján állapítottak
meg, egy kalkulált érték mely az adott gazdaság
méretét jellemzi ft-ban kifejezve: 1 EUME=306.000 Ft./

Támogatás mértéke: Összege a gazdaság üzemi
méretétıl függıen, 40.000 Ft és 350.000 Ft között
lehet, de ez az összeg nem haladhatja meg a
tanácsadási díj 80 %-át.
Kifizetési kérelem: 2007. év vonatkozásában
2007. 11 01-11.30. 2008. évben január 01-30.
április 01-30. július 01-30. október 01-30.,de egy
évben csak két részletben lehet kérni a kifizetést.
Mire
terjed
ki
a
szaktanácsadás?
A
szaktanácsadási szolgáltatás minden esetben
kiterjed
a
kölcsönös
megfelelés,
a
munkabiztonság, tőzvédelem, és az adott
gazdaság szakterületeire, melyek maradéktalan
betartása, minden gazdálkodóra nézve kötelezı,
a támogatásigénylésnek alapfeltétele.
Bıvebb információt személyesen tudok az
érdeklıdıknek adni Móricgáton: csütörtök du.
13-16 óra között, /telefonos egyeztetés kell/
Jászszentlászlón hétfın 09-16 óra, kedden,
szerdán 13-16 óra között. Telefon 30/390-9358
Sebestyén János NVT tanácsadó
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

EGYHÁZI HÍREK
A Móricgáti Református egyház megemlékezést
rendez 2007. szeptember 15.-én, 11 órai kezdettel
templomunk
építésének
50.
évfordulója
alkalmából.
A
következı
részlettel
ajánlom
tisztelt
figyelmükbe Dobos Károlynak, a templom
építıjének „Hogyan épült meg a Móricgát-pusztai
református templom az Úr 1957. esztendejében”
címő
beszámolóját,
melyet
a
www.moricgat.hu/index.php?id=reformatus
Internet-címen olvashatnak:
„…most tehát elmondhatjuk, hogy templomunkat
építette két világrész, 5 ország és 3 féle
keresztény felekezet népe szép testvériségben.
Amerikai tégla, orosz bádog. Nyugat és Kelet
tudtak találkozni a Krisztusban. Bizonysága ez
annak, hogy Jézus Krisztus ma is a világ Ura.
Össze tudja kötni szent testvériségben a
világrészeket, a népeket, a felekezeteket,…….”
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Üzenet a Hittanyáról
2007. aug. 5.-tıl 12.-ig zajlott a 16. lelkigyakorlatos
tábor a Hittanyán. Bizonyára sokan hallottak már
róla és sok lelkes móricgáti is segített éveken
keresztül a Hittanya építésében, mőködésében.
Bátran
kijelenthetem,
hogy
egyházmegyénk
tradicionálisan híres táborává vált az idık
folyamán. A Lelkigyakorlatos Tábor sok érdeklıdıt
vonz szerte az országból, de még a határon túli
keresztény fiatalok közül is. A ’90-es évek elején a
környék katolikus fiataljai vágytak egy alkalomra,
amikor elfeledve a világ zaját, Istenre és egymásra
figyelhetnek. Említhetem jó példaként a faluból
Szabó Gábor bácsi unokáit és családját, akik a
kezdetektıl tagjai ennek a tábori csapatnak. Fontos
lenne minden keresztény fiatal számára, hogy
hitben, Istenre való odafigyelésben maga mögött
hagyja a világ dolgait, legalább egy hétre. A tábor
szellemiségét meghatározza minden évben egy
kiemelt téma, amely segít minket a lelki és fizikai
felüdülésben.
Napjainkban azt hallhatjuk, fıként a médián
keresztül, hogy „Légy sztár, valósítsd meg
önmagad, törekedj sikerre!” Ezekre vonatkozólag
az idei téma számunkra példaértékő volt: „Az
Egyház Megasztárjai”, vagyis szentjeink az
egyházban. Sokan idejétmúltnak gondolják a
szentek tiszteletét, vagy nevetségesnek, esetleg
egyesek bálványimádásnak. Sajnálatos ez a tény,
fıleg országunkban, amely a veszedelmek ellenére
még ma is a szentek „termıföldje”, kiindulva Szent
Istvántól és eljutva Boldog Batthyányi Lászlóig,
vagy Salkaházi Sáráig.
Erre csak egy lehet a válasz: Arra születtünk, hogy
szentek legyünk, ahogyan Szent Pál apostol is
megfogalmazta nekünk. Hamis feltevés az, ha
valaki azt gondolja, hogy ı nem alkalmas rá, mert
nincsen legendás élete és hiányoznak a rendkívüli
adottságok. Rá kell eszmélnünk, hogy Isten mit vár
el tılünk, minden esetben az általa kijelölt úton
haladjunk az üdvösség felé, még ha az sokszor
nehéz és göröngyös is.
A világ kitaszítja a szenteket, életüket mérhetetlen
szenvedés és boldogság kíséri, közelükben
megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, boldogan
készülnek és fogadják a halált. Fontos, hogy
tetteinket a hit világosságában végezzük, és ne
legyen oda-vissza ingadozó, hintaszerő hitünk,
hanem Krisztus erejével szilárd alapon próbáljunk
állni.
Kedves Móricgátiak, tisztelt olvasók! Isten minden
embernek széket készített a mennyei lakomára,
hogy Vele együtt örvendjünk az örökkévalóságban!
Váljanak szentté a mindennapokban és ismerje meg
Önöket a világ, hogy Krisztusnak és az İ
egyházának tagjai! Lelküket béke, öröm és a hit
szabadsága töltse el, álljanak ellen a kísértéseknek,
imádkozzanak és legyenek egymással testvéri
közösségben! Én remélem, hogy ez a tábor még
évtizedeken át szolgálja a fiatalok megújulását,
szilárd közösségét Jézus Krisztusban.
Ezeket a gondolatokat küldöm ajándékul a
Hittanyáról,
s
kívánok
mindenkinek
jó
munkálkodást
a
mindennapok
egyszerő
szenttéválásában!
Könyves Péter
Történelem-hittanár-kántor szakos egyetemi
hallgató
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KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK

HUMOR

Anyakönyvi hírek

Az amerikai, a japán és a magyar beszélgetnek.
Mondja az amerikai:
- Nálunk olyan fejlett a technológia, és olyan
gyorsan és precízen dolgozunk, hogy amikor a
100 emeletes felhıkarcolót építjük, még nincs
kész az utolsó 10 emelet, de már lehet indítani a
liftet, mert mire felér, már kész is a felhıkarcoló!
Erre mondja a japán:
- Nálunk olyan fejlett a technológia, és olyan
gyorsan és precízen dolgozunk, hogy amikor a
10 km-es alagutat építjük, még nincs kész az
utolsó 4 km, de már lehet indítani a forgalmat,
mert mire ideérnek az autók, már kész is az
alagút!
Végül mondja a magyar:
- Nálunk ugyan nem olyan fejlett a technológia,
és nem is dolgozunk valami precízen, de amikor
7 órakor elkezdjük építeni a szeszfızdét, 8 órára
már teljesen részegek vagyunk!

Augusztus 1.-tıl augusztus 31.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Csontos István /élt 63 évet/
Búcsúzunk tıle!

Orvosi ügyelet
Szept. 1.-2.: Dr. Hajagos-Tóth Sándor,
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936
Szept. 8.-9.: Dr. Folberth György,
Szank, Béke u. 30.
Tel: 77/495-050 20/967-6528
Szept. 15.-16.: Dr. Rácz György,
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a
Tel.: 77/592-054

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Téli vitamin

Szept. 22.-23.: Dr. Náray Tibor
Szank Béke u. 40.
06-20/31-55-608
Szept. 29.-30.: Dr. Hajagos-Tóth Sándor,
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936

Elkészült Móricgát honlapja!
Móricgát
Község
Önkormányzatának
megbízásából elkészült Móricgát honlapja,
melyet Ifj. Dobos László készített.
Megtekinthetı a www.moricgat.hu Internetcímen. Itt remélhetıleg minden olyan információt
meg fog találni községünkrıl, ami iránt
érdeklıdik, kérdéseire olyan választ talál, ami
megkönnyíti
eligazodását
történelmünkben,
infrastruktúránkban. A fotógalériában a 2003.-as
falunap óta eltelt idı rendezvényeirıl nézegethet
képeket. Jó böngészést kívánunk!

Hozzávalók: 2 kg paradicsompaprika, 1 kg érett
paradicsom, 1 kg vöröshagyma, 5 db
cseresznyepaprika /ez ízlés szerint/, ½ dl 10 %-os
ecet, 1 marék só, 3 babérlevél, 1 pohár mustár,
fél dkg ırölt bors, egy csapott mokkás kanál
szalicil, 5 dkg cukor.
Megdaráljuk
a
kicsumázott
paprikát,
a
paradicsomot,
a
hagymát
és
a
cseresznyepaprikát, beletesszük a babérlevelet
és puhára fızzük. /De ha krémesebbre
szeretnénk: összedaraboljuk a hozzávalókat,
megfızzük és a babérlevél kihajítása után
összeturmixoljuk./ Hozzáadjuk a mustárt, a
borsot, a cukrot, a sót, az ecetet, még egyszer
felforraljuk, majd a tőzrıl levéve belekeverjük a
szalicilt.
Forrón üvegekbe töltjük, és szárazdunsztba
tesszük.
Télen kitőnı hideg sültekhez felvágottakhoz, de
kenhetjük szendvicsalapnak, vajas ill. zsíros
kenyérre is.

GYEREKEKNEK

Tisztelt olvasóink!
A Móricgáti Mővelıdési Ház festése miatt a
Jászszentlászlói
Községi
Könyvtár
fiókkönyvtárának
mőködése
idıszakosan
szünetelt.
Türelmüket és megértésüket megköszönve,
szeptember hónaptól megszépült környezetben,
új könyvekkel várjuk kedves olvasóinkat.
Rokolya Józsefné
mővelıdés-szervezı

KAR . . .

. . KAR . .
. . KAR . . .
. . KAR . . .
. . KAR . . . .

/idımérı/
/sepreget/
/tésztaféle/
/Románia fıvárosa/
/spórolós/

Egészítsd ki! A megoldásban segítséget adnak a
meghatározások. Ahány pont, annyi bető
hiányzik. Ha a helyes megfejtést behozod a
szerkesztıségbe, édességet kapsz jutalmul!

Móricgáti Hírnök
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