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FALUNAP 2008. 
 

 
 

Nagy siker volt a Fiesta együttes fellépése, akik 
a gyerekeket is bevonták a produkcióba. 

 
 

Danny Blue mentalista-gondolatolvasó - az Uri 
Geller műsor nyertese – érdekes show műsorral 

szórakoztatta a résztvevőket. 
 

Falunapi képek megtekinthetők: a www.moricgat.hu 
-n a fotógalériában. 

 

Támogatóink: 
 

ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés, Csontos Gábor, Csontos Máté, 

Csontos Tibor, FÓKUSZ Takarékszövetkezet, 

Fricska János, KEFAG Zrt., Kultúr Büfé, Lajter 

József, Lajter Józsefné, Manga István, Melkvi 

György, MOFER Kft., Nagy András, Pemor Kft., 

Ritzel László, Szabó Jenő, Szegesdi 

Vegyesbolt, Tóth Antal, Vajda János, Varga 

Ottóné MATRIX-COPS 2003. Kft.,  

 
A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevében köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával, adományával segítette a 2008.-as 
Falunap létrejöttét! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Körjegyzői tájékoztató 

 
A Képviselő-testület 2008. szeptember 10.-én 
ülésezett. A Képviselő-testület elfogadta az 
Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját. Az önkormányzat saját bevételei 
elmaradnak a tervezettől. Ennek az az oka, hogy 
bérleti díjak és a kamatbevételek csak a II. félévben 
teljesülnek. A helyi adók teljesülése 55 %-os. A 
kiadásokon belül a személyi juttatások 
előirányzatának felhasználása 53 %-os. A 
közhasznú foglalkoztatásra tervezett keretet 
túlléptük, mivel a pótkeretet megelőlegezve 
foglalkoztatunk munkaerőt. Az intézmény 
működtetésére 10 %-kal fordítottunk többet, mint az 
elmúlt évben. Szociális ellátásokra 2,9 millió forintot 
költöttünk. Beruházásra az első félévben nem került 
sor. Kézzel fogható tartalékaink jelentősen 
csökkentek, ezért a rendelkezésre álló keret 
felhasználását célszerű felülvizsgálni. 
 
A Képviselő-testület tárgyalta a települési 
szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendeletet, azonban a 
szakhatósági vélemény hiánya miatt elfogadni nem 
tudta.  
A képviselők rendeletet alkottak a helyi védettségről. 
Helyi építészeti védelem alá vonták a római 
katolikus és a református templomot. Így az 
egyházak hamarosan pályázni tudnak a templomok 
felújítására. A helyi védettség azt jelenti, hogy 
felújításkor, átalakításkor meg kell őrizni az épületek 
sajátos vonásait. 
 
Móricgát község ismét csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázathoz, ami a szociálisan 
rászorulók tanulását támogatja. A kiírást hamarosan 
olvashatják a település honlapján és a faluházban. 
Ismét módosul a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodása. A kistérség 
ezután biztosítja pályaválasztási tanácsadást a 
tanulók részére. Ez azonban nem kerül a 
településeknek plusz pénzébe, mert az állam ehhez 
normatívát biztosít. 
 
A képviselő-testületek együttes ülést is tartottak 
ezen a napon, és a fogorvosi alapellátás 
biztosításáról tárgyaltak. A képviselők úgy döntöttek, 
hogy felmondják a LURA-DENT Bt-vel kötött 
megállapodást. Dr. Radics Attila úgy tájékoztatott 
még júliusban, hogy elromlott egy fogászati gép, 
azért nem tud Jászszentlászlón rendelni. 
Információink szerint a gép javítása szeptember 
végére, október elejére várható. Addig a doktor úr a 
Kiskunfélegyházi rendelőjében látja el a betegeket. 
A szerződést 2009. március 31.-vel tudjuk 

felmondani, addig megpróbálunk egy új fogorvost 
találni. 
 
A kerékpárút építésével kapcsolatban arról tudom 
tájékoztatni Önöket, hogy végre lezárult a 
közbeszerzési eljárás, amelynek során kiválasztottuk 
a kivitelezőt. A Somogyi és társa építőipari cég fogja 
a kerékpárutat megépíteni. Várhatóan ebben az 
évben az előkészítő munkák folytatódnak, a 
kerékpárút csak a jövő évben lesz készen. 
 
Dr. Karsai István halála miatt megüresedett 
állatorvosi helyre folyik a pályázatási eljárás. Az 
ügyben a megyei főállatorvos az illetékes. 
A kiskunmajsai orvosi ügyelettel kapcsolatban 
felvetődött az az igény, hogy két orvost kellene 
biztosítani. Sajnos a kiskunmajsai betegek olyan 
nagy számban veszik igénybe az ügyeletet, hogy az 
egy orvos nem elegendő. A két orvos biztosítása 
azonban jelentős anyagi terhet ró a településekre. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

 
Néhány szó a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról 
 
2008. szeptember 10.-re polgármester úr falugyűlést 
hívott össze a hulladékkezelési közszolgáltatás 
bevezetése miatt. A téma sok embert érdekelt, kb. 
százan jöttek el meghallgatni a szolgáltató 
képviselőjének, Berkes Zsuzsannának a 
tájékoztatását.  
 
A Felgyői Szilárdhulladék-lerakó megvalósításának 
gondolata 9 éve merült fel. Az Európai Unióba 
belépve szigorodtak a hulladék kezelés szabályai, a 
környezetvédelmi hatóságok nem adtak működési 
engedélyt a helyi szeméttelepek további 
üzemeléséhez. Az EU szerencsére támogatta is a 
korszerű lerakók megvalósulását. 
Azt hiszem, mindenki látja, hogy a móricgáti 
szeméttelep jelenlegi formájában nem tartható 
tovább fenn, annak állapota sokakat elkeserít, a falu 
szégyenfoltja. Sokan azt mondják, hogy nekik nem 
keletkezik szemetük, vagy ami van, azt elégetik. Azt 
azonban tudni kell, hogy a mindenféle szemét 
elégetésével nagyban hozzájárulunk a 
környezetszennyezéshez. Az, hogy más is 
szennyezi a környezetet, nem szolgálhat mentségül. 
Van egy mondás, miszerint a földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 
A közszolgáltatás október 1.-től indul, ezen 
időponttól kezdve a helyi szeméttelep bezárásra 
kerül. A belterületi lakosoknak szerződést kell 
kötniük a szolgáltatóval. Egy későbbiekben 
meghatározott időpontban kijön a szolgáltató 
képviselője, és a faluházban lesz lehetőség a 
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szerződéseket megkötni. Itt kell eldönteni, hogy ki 
hány literes kukát kér (70, 80, 110, 120), valamint 
hogyan fog fizetni ( átutalással, csekken). 
 
A falugyűlésen Csontos Máté polgármester azt kérte 
a lakosságtól, hogy tartsák be jogszabályokat, ne 
legyenek törvénysértők. A külterületi lakosok vegyék 
meg ebben az évben év végéig a heti egy darab 
zsákot (ez évben 12-t), mi pedig egyeztetünk a 
hatóságokkal, hogy van e legális lehetőség 
kevesebb zsák megvásárlására. 
Kérem, hogy működjenek együtt velünk a 
közszolgáltatás bevezetése során. 
 
 Kovács Tímea 
 körjegyző 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A Gazdálkodók időszerű kötelezettségei 
 

1. Gazdálkodási-napló vezetés és benyújtás.  
Érintettek: 
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban 
részesülő gazdálkodóknak a 2007/2008. 
gazdálkodási évtől kezdődően a gazdálkodási napló 
egy aláírt másolatát - a hozzá kapcsolódó 
dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai 
nélkül be kell küldeni a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 
Budapest, Budaörsi u. 141-145.). A gazdálkodási 
naplót a kötelező nyilvántartásokra vonatkozó 
előírások szerint a kapcsolódó dokumentumokkal 
együtt legalább 5 évig meg kell őrizni. 
 

KAT-19 támogatásban érintettek, naprakészen 
vezetett naplót kell készíteni, benyújtani nem kell. 
Natura 2000 program résztvevői naprakészen 
vezetett naplót kell készíteni, benyújtani nem kell. 
 

2. Talajvizsgálati kötelezettség 
 

A 4/2004. (I. 13.) FVM rendeletben foglalt Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat előírása alapján az agrár-
környezetgazdálkodási támogatás igénybevétele 
esetén a gazdaság egészére vonatkozóan 5 évente 
szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni.  
A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint az agrár-
környezetgazdálkodási célprogramba bevitt 
területeknél, a célprogramoknál előírt bővített vagy 
teljes körű talajvizsgálatot kell elvégezni a program 
első és utolsó gazdálkodási évében. A talajvizsgálati 
eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási tervet 
kell készíteni és végrehajtani. 
A támogatási időszak utolsó évében a 
talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált 
talajlaboratóriumba való leadása 2008. szeptember 
1. és 2009. május 31. között lehetséges. Azon 
talajminták esetében, melyek leadása a megadott 
határidőn belül történt meg, de a talajvizsgálati 

eredmény 2009. május 31-ig nem készült el, a 
talajminták határidőre történő leadásáról az 
akkreditált laboratórium igazolást /átvételi 
elismervényt/ ad ki a gazdálkodónak. Ebben az 
esetben tápanyag-gazdálkodási tervet az első 
gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati 
eredmények alapján kell készíteni. Tápanyag-
gazdálkodási terv készítése talajvizsgálati eredmény 
nélkül is kötelező.  
 

A talajvizsgálatra vonatkozó fontosabb szabályok a 
következők: 
Az átlagmintát talajtanilag egységes területről, 
azonos szintből és egységes módszerrel kell venni. 
Egy átlagminta maximálisan 5 ha területet 
jellemezhet. A mintázandó területről a részmintákat 
átló mentén vagy cikk-cakk vonalban 20 ponton 
vesszük, majd összekeverjük és ebből az 
összekevert mintából kell 1-1,5 kg tömegű 
átlagmintát akkreditált laboratóriumba küldeni 
elemzésre. Szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből 
(0-30 cm), álló kultúráknál 0-30, 30-60 cm szintekből 
veszünk mintát.  
Tilos mintát venni  

- szántóföldi kultúra esetén a tábla szélén 20 
m-es sávban 

- forgókban 
- szalmakazlak helyén 
- műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya 

depók helyén 
- állatok delelő helyén. 

A mintavétel optimális időpontja a termés 
betakarítása utáni, még a trágyázás előtti időszak, 
mikor a talaj művelhető állapotban van.  
Mintavételre alkalmas időszakok:  

- ősszel alaptrágyázott területekről a 
következő évben, de a trágyázástól 
számított 100 nap elteltével 

- tavasszal műtrágyázott területekről a 
betakarítás után, de az utolsó trágyázástól 
számított legalább 100 nap elteltével 

- szerves trágyázás esetén legalább 6 hónap 
elteltével.  

 

3. Őstermelők adatváltozás-bejelentési 
kötelezettsége 
Az ÁFA törvény változása miatt a terméket 
értékesítő őstermelőknek adószámot kellett 
kiváltaniuk az év elején. Az érintettek közül soknak 
kerülte el a figyelmét, hogy az adószám az MVH 
ügyfél regisztrációs rendszerében kötelezően 
nyilvántartott adat és ezért annak változását – 
kiváltását – 15 napon belül be kell jelenteni. 
A bejelentést a G002 jelű nyomtatványon kell 
megtenni. A nyomtatvány beszerezhető 
ügyfélfogadási időben ügyfélfogadási helyeimen 
vagy letölthető az Internetről.  
 

Sebestyén János Ügyfélszolgálati tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Augusztus 1.-től augusztus 31.-ig 

 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: Raffai Mónika és Sinka István  

Halálozás: Dr. Horváth Lászlóné /szül: Gyetvai 
Julianna, /élt 78 évet/ Kovács Mihályné /szül: Pintér 
Terézia/ élt 74 évet/ 
 

Búcsúzunk tőlük! 
 

 

Közérdekű bejelentés 
 
Tisztelt Fogyasztóink! 
 
A Halasvíz Kft által végzett vízmérő csere jelenleg is 
folyamatosan zajlik. 
Az elmúlt napok rendkívüli eseményei miatt arra 
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak azokat a 
személyeket engedjék be otthonukba 
munkavégzésre, akik igazoltan a Halasvíz Kft. 
munkatársai, vagy az általa megbízott 
személyek! 
Ezt jelzi a „Halasvíz Kft” feliratú autó, a vállalati 
munkaruházat, illetve a vízmérő ellenőri 
igazolvány. 
Reméljük, hogy így könnyebb lesz elkerülni a 
bűncselekményeket eredményező eseményeket! 
Megértésüket és közreműködésüket előre is 
köszönjük! 

 
Halasvíz Kft 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Töki pompos 
/kenyérlángos/ 

 
A tésztához: 
3 db közepes burgonya, 
1 kis doboz tejföl, 
3 evőkanál olaj, 
fél dl tej, 
fél kocka élesztő, 
kevés cukor, 
fél kg liszt, 
1 teáskanál só, 
 
A tetejére: 2 doboz tejföl, 2-3 gerezd fokhagyma, só, 
bors, elősütött húsos szalonna, lilahagyma, füstölt 
kolbász, reszelt sajt. 
 
A megpucolt burgonyát felkockázva sós vízben 
megfőzzük. A lisztet mély tálba szitáljuk, a közepét 
kimélyítjük, belerakjuk az összetört burgonyát. A 

morzsolt élesztőt felfuttatjuk a fél dl. cukros tejben. A 
liszthez adjuk és adunk hozzá egy kis kanálnyi sót, a 
tejfölt, és az olajat. Összegyúrva rugalmas tésztát 
kell kapnunk.  
Utána a duplájára kelesztjük, lisztezett deszkán tepsi 
nagyságúra nyújtjuk (nagy gáztepsi), és kikent, 
lisztezett tepsibe rakjuk. Villával megszurkáljuk és 
kb. 180 fokon 7-8 percig elősütjük, éppen csak 
annyira, hogy ne legyen nyers.  

Kivesszük a sütőből és megkenjük a fokhagymás, 
ízesített tejföllel, rászórjuk a kolbászt, hagymát, az 
elősütött szalonnát. Tetejét vastagon megszórjuk 
reszelt sajttal és készre sütjük. 

HUMOR 

 
A középkorú férfi vásárol egy meggypiros Porsche-t.  
Felmegy az autópályára és megy 120-szal. Ej, hát 
ez semmi, felgyorsít 180-ra. Kezdi élvezni a dolgot, 
amikor felbukkan mögötte egy szirénázó, villogó 
rendőrautó. Na, most jól kifogok rajtatok, hiszen 
Porsche-ban ülök - gondolja, és felgyorsít 240-re. De 
a rendőrautó még mindig jön mögötte. Erre észhez 
tér, gondolja ezért még le is tartóztathatják, inkább 
lehúzódik és megáll a leállósávban. Egy nagyon 
morcos közeg lép az ablakához:  
- Uram, ma nagyon rossz napom volt, de adok egy 
esélyt magának, hogy ne szekáljuk egymást. Ha tud 
mondani egy olyan kifogást, amit még senkitől sem 
hallottam, akkor nem tartóztatom le és elengedem.  
- Biztos úr! Este a feleségem megszökött egy 
rendőrrel, és azt hittem, őt akarja visszahozni.  
- További jó utat kívánok! 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 
Színezd ki a fenti képet! Az 1.-es: sötétkék, 2-es: 
világoskék, 3-as: fekete, 4-es: lila, 5-ös: piros, 6-os: 
barna. Ha a kész „művet” behozod a 
szerkesztőségbe, édességet kapsz jutalmul. 


