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MÓRICGÁTI HÍRNÖK
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

Szüreti felvonulás
bevonásával, ezért kérjük a kertészkedőket, ha a
következő nyár folyamán érdekes zöldségféle,
gyümölcs terem a kertjükben, óvják, gondozzák, hogy
másnak is meg tudják mutatni.

Polgármesterünk hintóján utazott a bíró: Ifj. Csontos Gábor
és párja.

A szüreti felvonulás és mulatság közkedvelt
rendezvény falunkban. Az idén először egy kiállítással
tettük színesebbé a programot, ahol a helyi termelők a
legszebb zöldség-, gyümölcs-, és takarmánynövény
terméseiket, tették közszemlére.
A vendégek megcsodálhatták a hatalmasra nőtt
körtéket, burgonyákat, a saját termésű zöldségfélékből
elrakott savanyúságokat, stb.
Ezentúl szeretnénk rendszeresen, minden év őszén
terménybemutatót szervezni, minél több termelő

Terménybemutató a Művelődési Ház előterében.
A szervezők nevében köszönjük mindenkinek, aki
adományaival, munkájával, terményei bemutatásával
támogatta a rendezvényt.

ÜNNEPELTEK A REFORMÁTUSOK
50 évvel ezelőtt, 1957. őszén szólalt meg először a
kisharang, mely a puszták népét az Isten Házába
szólította. Az ünnepi Istentiszteletnek jeles vendégei,
Horkai László Kárpátaljai Püspök, a Kiskunlacházi
Anyaegyház neves képviselői, megyei egyházi
vezetőink, valamint a templom építőjének, Dobos
Károly bácsinak családja, akik ünnepi műsorral
készültek.
Az ünnep fényét nagyban emelte, hogy most is volt
keresztelő, mint 50 évvel ezelőtt az első
Istentiszteleten.
Az Istentiszteletet ebéd követte, mely a katolikus és
református hívek segítségével készülhetett el.
A Móricgáti Református Gyülekezet ezúton is köszöni a
sok önzetlen segítséget!
Deli János gondnok
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2007. szeptember 11-én
ülésezett. A Képviselő-testület elfogadta a 2007. I.
félévi
költségvetési
gazdálkodásról
szóló
beszámolót.
Az előirányzatok időarányosan teljesültek: a
bevételek 50 %-ban, a kiadások 45 %-ban. Az első
félévben egy építési telek került értékesítésre, az
egyetlen önkormányzati bérlakás bérbeadásából 60
ezer forint bevétel származott. A kiadások nagy
része előre tervezett volt. Júniusban a vízműhöz
tartozó vastalanítót a Halasvíz Kft-vel együtt újítottuk
fel 468 ezer forintért, a faluházban kiépítettük a
riasztórendszert, valamint beszerzésre került egy
fűnyíró kistraktor.
A
Képviselő-testület
kisebb
korrekciókkal
módosította a 2007. évi költségvetési rendeletet.
Bevételi oldalon megjelenik a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás, mely pályázaton
mintegy 450 ezer forintot nyertünk. Kiadásként
jelentkezett a kultúrház festésének többletkiadása.
Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozik a
szociálisan rászorultak részére nyújtható Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A
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feltételekről
bővebben
az
önkormányzat
hirdetőtábláján
olvashatnak.
A
pályázatok
benyújtási határideje 2007. október 31.
A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat
megállapodást köt Kiskunmajsával jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás biztosítására. Ennek keretében
bárki rászoruló személy, csekély havi térítés
ellenében kap egy készüléket, amivel probléma
esetén jelezhetne a központba, ahonnan a probléma
jellegének megfelelő segítséget küldenek (pl. orvos,
mentő,
házigondozó).
Elsősorban
külterületi,
egyedül élő 65 év felettiek kérhetik ezt az ellátási
formát.
Jászszentlászló és Móricgát Önkormányzatok
képviselő-testületei együttesen is üléseztek ezen a
napon. Módosították az Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
szakmai
programját.
A
Képviselő-testületek
létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról is
döntöttek. A Körjegyzőségnél egy köztisztviselői
álláshely, az általános iskolánál három tanári
álláshely szűnik meg 2008. február végéig. A
dolgozók felmentési illetményének felét, valamint a
végkielégítés összegét kaphatják vissza a pályázat
útján az önkormányzatok, ami nagy segítséget
jelentene a gazdálkodásban.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az országgyűlés
elfogadta azt a törvénymódosítást, mely a
települések kistérségi lehatárolását szabályozta.
Eszerint Móricgát 2007. szeptember 25.-től a
Kiskunmajsai Kistérség tagja. Ez a módosítás
egyelőre nem okoz a lakosság életében érezhető
változást.
Kovács Tímea
körjegyző

SZEMÉTGYŰLYTÉSI AKCIÓ
A Magyar Közút Kht országos szemétgyűjtési akciót
szervez, melyet 2007. október 20-án, szombaton
rendeznek. Az akció célja az országos közutak
mellett a szemét összegyűjtése, a jelenlegi,
országosan szégyenteljes helyzet javítása. Az akció
keretében a szükséges zsákokat, kesztyűket,
láthatósági mellényeket a Magyar Közút Kht.
biztosítja, és gondoskodik az összegyűjtött hulladék
engedélyes lerakóba történő elszállításáról is.
A Községi Önkormányzat kötelességének érezte,
hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Az
Önkormányzat dolgozói biztosan ott lesznek a
helyszínen, és dolgoznak. Kérjük, aki teheti jöjjön el,
és segítsen.
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Találkozó 9 órakor a Faluház előtt.
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EGYHÁZI HÍREK
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a móricgáti
búcsút október harmadik vasárnapján, tehát az idei
évben október 21.-én tartjuk meg.
30
Gyónási lehetőség 9 órától, a szentmise kezdete 9
óra.
Értesítjük a Tisztelt Híveket, hogy Mindenszentek és
Halottak napja alkalmából november 4.-én
/vasárnap/, 14 órakor tartunk megemlékezést és
sírszentelést a temetőben.

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Gazdálkodó! Tisztelt Újságolvasó!
Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnék adni,
az ésszerű birtok méret, és szerkezet kialakítását
segítő, vissza nem térítendő támogatásról,
feltételeiről, igénylés módjáról.
A
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
miniszterhatáskörében eljárva meghozta, és életbe
léptette a 99/2007.(IX.19.) FVM rendeletet mely
részletesen szabályozza a „Birtok-összevonási
célú termőföldvásárlás” támogatását.
1. támogatás mértéke: az adásvételi szerződés
szerinti vételár 20 %-a ,maximum 3 millió Ft
2. igénybevétel feltételei:
- 14/2003
(IX.9.)
Kormányrendelet
szerinti
regisztráció.
- mezőgazdasági
termelő
tevékenységgel
foglalkozó magánszemély, amennyiben még nem
rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásával
egyidőben regisztráltatja magát.
- az ügyfél adásvétel jogcímen szerezze meg a
jelzett termőföldet, vagy osztatlan közös
tulajdonban tulajdonosi illetőséget.
- a vásárlás időpontjában legalább egy éve
rendelkezzen legalább 1 ha egyéb művelési ágú
2
földrészlettel, ill. minimum 5 000 m szőlő vagy
gyümölcsös területtel.
- a meglevő és a megvásárolni kívánt ingatlan a
település közigazgatási határától függetlenülegymással szomszédos legyen /szomszédos az is,
ha önálló hrsz-u, út vagy csatorna elválasztja a két
területet/.
- tevékenysége
során
betartja
a
Helyes
Gazdálkodási Gyakorlat előírásait.
- az igénylő gazdasága megfelel a146/2004 (IX.30.)
FVM rendelet szerinti életképességi feltételeknek.
- rendelkezik szakirányú végzettséggel, vagy az
illetékes MGSZH által igazolt min 5 éves mg-i
gazdálkodási szakmai gyakorlattal.
- a meglevő termőföld tulajdon és a megszerezni
kívánt ingatlan értéke együttesen a 210
aranykoronát meghaladja, ill. szőlő, gyümölcs
esetén a 2 ha-mértéket.
- kötelezettség vállalás, hogy a támogatással
megszerzett ingatlant 5 éven keresztül nem
idegeníti el, más célra nem hasznosítja, művelési
ágának megfelelően műveli.

- nem lehet támogatást igényelni az ingatlan
nyilvántartás
szerinti
erdő
művelési
ágú
ingatlanokra.
- nem
jogosult
a
fenti
támogatásra,
aki
birtokfejlesztési
támogatás
címén
hitel
kamattámogatásban részesül, ugyanarra a
területre.
Szükséges mellékletek:
 adásvételi szerződés, ügyvédi ellenjegyzéssel
 hiteles térképmásolat
 mezőgazdasági
tevékenységet
igazoló
dokumentumok, ügyfél által hitelesített másolatai
 szakmai végzettség, vagy gyakorlat igazolására
szolgáló dokumentum
Benyújtási határidők: 2007 évben szeptember 30.
utána következő években adott év május 01.-től
szeptember 30.-ig terjed, egy ügyfél évente két
alkalommal kérhet támogatást.
Benyújtás helye: A megadott határidőn belül írásban
az illetékes Megyei Szakigazgatási Hivatal.
Sebestyén János NVT tanácsadó
Bács-Kiskun megyei Agrárkamara

HUMOR
Egy negyvenes nő szívrohamot kap, és miközben a
műtőasztalon fekszik, halál közeli élménye támad.
Istent látja, és megkérdezi tőle, hogy tényleg meg
fog-e halni?
Isten megnyugtatja, hogy nem, még 30-40 évig fog
élni.
Felépül, és úgy dönt, ha már úgyis kórházban van,
zsírleszívást végeztet a combján és a hasán. 2 hét
múlva és felépülve bankkölcsönt kér, hogy esztétikai
beavatkozásokat végeztessen magán.
Felvarratja a melleit, kis szilikont is nyomat beléjük,
megigazíttatja az orrát, kissé megnagyobbíttatja a
fenekét, feltölteti szilikonnal az ajkát, eltünteti a
ráncait és szarkalábait. Visszérkezelést és
narancsbőr kezelést is kap a 20 masszázs mellett.
Összevarratja a gyomrát, hogy kevesebbet egyen,
kiveszik két bordáját, és mindenféle más fiatalító
trükkhöz folyamodik.
Úgy gondolja, ha még 30-40 évig fog élni, hát
nézzen ki ragyogóan.
Amikor az utolsó műtét után távozik a kórházból és
átmegy az úton, puff!, elüti egy mentőautó. Ismét
Isten színe elé kerül, és felháborodva kérdezi tőle:
- Nem úgy volt, hogy még 30-40 évig fogok élni?
- Basszus... nem ismertelek meg!
www.vicclap.hu

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Szeptember 1.-től szeptember 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Tarjányi István /élt 60 évet/, id. Fricska
János /élt 93 évet/
Búcsúzunk tőlük!
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befedjük a kisütött lappal. Csokimáz kerüljön a
tetejére.

Orvosi ügyelet

A tésztának puhulni kell, és az ízeknek össze kell
érni, ezért a fogyasztás előtt egy nappal készítsük el.
A mázat csak a szeletelés előtt tegyük rá.
Bár kissé munkás, de nagyon finom és mutatós süti.
www.mindmegette.hu

Okt. 6.-7.: Dr. Folberth György,
Szank, Béke u. 30.
Tel: 77/495-050 20/967-6528
Okt. 13.-14.: Dr. Rácz György,
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a
Tel.: 77/592-054

GYEREKEKNEK

Okt. 21. reggel 7-től, 22. este 19-ig: Dr. Náray Tibor
Szank Béke u. 40.
06-20/31-55-608

M A R S
Becézett Mária

Okt. 22. este 19-től, 24. reggel 7-ig:
Dr. Hajagos-Tóth Sándor,
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936

Bátran megteszi
Becézett Teréz
Tantárgy gyerekesen

Okt. 28.: Dr. Folberth György,
Szank, Béke u. 30.
Tel: 77/495-050 20/967-6528

Nem egész szám
Folyadékot önt valamibe

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

Attól a személytől
Az aludttejnek is van

Nov. 3.-4.: Dr. Náray Tibor
Szank Béke u. 40.
06-20/31-55-608

F Ö L D

Felhívás
Értesítjük a nőlakosságot, hogy 2007. október 30.-án
9-től 12 óráig Dr. Francia László nőgyógyászati
rákszűrőt tart Jászszentlászlón az Egészségházban.
A szűrés vizitdíj-köteles.

Hogyan lesz a Marsból Föld? Kiderül, ha beírod a
megfelelő szavakat sorban úgy, hogy soronként
mindig csak egy betűt változtass. Ha a helyes
megfejtést behozod a szerkesztőségbe, édességet
kapsz jutalmul!

HIRDETÉS
Halottak napja alkalmából kedvezményes koszorúvásár lesz október 19.-én 9 órától a Művelődési ház
előtt.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Fekete rózsa
Tészta: 60 dkg liszt, 10dkg vaj, 30 dkg porcukor, 1
egész tojás, pici só, 1 mokkáskanál szódabikarbóna,
1 sütőpor. /Mind a kettő kell bele./
A hozzávalókat annyi tejjel kell összedolgozni, hogy
jól nyújtható tésztát kapjunk. Hat részre osztjuk. Két
lapot megsütünk /gáztepsi hátulján kb. 33x27 cm/.
A négy lapot kinyújtunk és a következő töltelékkel
megtöltjük.
Töltelék: 20 dkg darált mák, 20 dkg liszt, 25dkg
porcukor, 10 dkg vaj, 1csomag sütőpor /nem
tévedés ez kell bele/ 1 citrom reszelt héja és leve, 1
db reszelt alma, 2dl tej. Alaposan össze kell
dolgozni, a négy lapot megkenni és feltekerni mint a
bejglit. Egyszerre kell megsütni mind a négyet,
egymás mellé tenni egy kb. 24x32 cm-es tepsibe,
hogy
összesüljön.
Sütés
után
nem
kell
szétválasztani őket. Ki kell hűteni.
Krém: 8dl tejből, két csomag vaníliás pudingporból
pudingot főzünk /cukor nem kell bele/. 25dkg vajat,
vagy margarint, 25dkg porcukrot kikeverünk
habosra, és lassan a kihűlt pudinghoz adagoljuk. Az
egyik kisütött lapot megkenjük a fele krémmel,
rátesszük a négy mákost, erre a másik fele krémet,
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