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Arról a drága asszonyról,
ki méhében hordott engem, és téged.
Bölcsı fölé hajolva megsimogat,
s gondosan betakar, altatódalt énekel,
járni tanít, és ölelı karral hívogat.

Humor ............................................................4. old.
Háziasszonyok rovata....................................4. old.
Gyerekeknek..................................................4. old.

Móricgáti Újság
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 idı elszaladt, mi fölé nıttünk,
majd otthagytuk İt, de ha életünk nehéz,
szeretetre vágyunk, hozzá visszajövünk!
S İ boldogan nyújtja felénk a dolgos kezét,
mellyel annyiszor ápolt és gondozott,
erejét nem kímélve, oly sokszor hordozott !
Remegı szavakkal ma Rá emlékezünk
a mi drága egyetlen Èdesanyánkra,
feléje szeretettel telve repes most szívünk.
ki annyira vár már ránk a kiskapuba állva.
Teste már megfogyott, kisebb lett mint régen,
De nincs nála szebb csillag fönt a magas
égben!

Május legszebb ünnepe az Anyák
napja, ám az újság idıszakos
megjelenése miatt elkéstünk az
édesanyák köszöntésével.

Èrtünk élt és dolgozott, nem gondolt magára
korai napsugár már térdein találta
Imát mondott értünk, a gyermekekért!
Akikért föláldozta az egész Èletét.
De most mi kérjük a Mennybéli Atyát,
hogy ezerszer áldja meg, ezt a drága Anyát !

Engedjék meg azonban, hogy így
utólag nagyon sok boldogságot
kívánjunk minden édesanyának!
édesanyának!

Irta Nagy Endre, aki nagyon sok szeretettel
köszönt minden móricgáti Anyát, azokat is akik
még a gyermekeivel vannak, és azokat is akik
már az Ùrhoz költöztek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Körjegyzıi tájékoztató
A Képviselı-testület 2009. április 28-án ülésezett.
A Képviselı-testület elfogadta a 2008. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
Bevételeink összege 48,6 millió forint, ez 101 %-a az
elızı évinek.
Az önkormányzat mőködési bevételeinek 39 %-a
átengedett központi adóból származott. A központi
költségvetésbıl 15 millió Ft támogatást kaptunk.
Helyi adókból 4.389 e Ft bevétel származott.
Kiadásaink 4 %-kal csökkentek az elızı évihez
képest.
A mőködési kiadásokra 44 millió forintot fordítottunk.
Személyi jellegő kifizetések 10 millió forintot tettek ki.
Szociális ellátások összege 5.570 e Ft volt.
Költségvetési pénzmaradványunk 3.190 ezer Ft.
Móricgát kötelezı feladatainak nagy részét
Jászszentlászlóval közösen fenntartott társulásban
látja el. Móricgát a következı összegekkel járult
hozzá
az
elmúlt
évben
az
intézmények
mőködéséhez: iskolához 3,8 millió forinttal,
óvodához 1,2 millió forinttal, könyvtárhoz 893.000
Ft-tal,
étkeztetéshez
1
millió
forinttal,
Alapszolgáltatási Központhoz 3,6 millió forinttal,
Körjegyzıséghez 5,7 millió forinttal.
Módosításra került a 2009. évi költségvetés.
Beépítettük a múlt évi pénzmaradvány összegét.
Jászszentlászló visszafizette Móricgát részére az
intézmények túlfinanszírozását, ugyanis Móricgát 3
millió forinttal több pénzt adott át mőködésre, mint
amennyiben ez a valóságban került.
Módosult a szociális rendelet is, június 1-tıl
emelkednek a szociális ellátások térítési díjai.
A Képviselı-testület döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Megyei Önkormányzathoz falunap
megrendezésére.
Ezen a napon együttes testületi ülés is volt a
jászszentlászlói képviselıkkel.
Elfogadták a körjegyzıség és az intézményi társulás
2008. évi zárszámadást, és módosításra került a
2009. évi körjegyzıségi és intézményi társulási
költségvetés. A képviselık beszámolót hallgattak
meg a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
valamint a 2008. évi belsı ellenırzésrıl.
Kovács Tímea
körjegyzı

PÜNKÖSD
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik
Európa sok országában. Magyarországon is újra
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piros betős nap a Pünkösdhétfı. De mi is ez az
ünnep? A hozzá főzıdı népszokásokat réges-rég
elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára
minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a
világ, ember és állat párt keres. Nedvektıl
duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy
pillanatra. A nagy nyári munkák elıtt ünnepelni kell.
Köszönteni az új életet, imádkozni a bı termésért,
gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét
utáni ötvenedik nap. A templomokban évrıl évre
megemlékeztek errıl a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek
szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös
ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány
szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték
ünneplıjüket, és kezdıdhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi
hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a
Dunántúlon a Pünkösd királynéjárás. A pünkösd
királyválasztás sajnos teljesen eltőnt, pedig a mai
napig él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság.
Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül
választottak egy évre királyt. Ezt idézi Balassi Bálint
verse:
"Áldott
szép
Pünkösdnek
gyönyörő
Mindent
egészséggel
látogató
Hosszú úton járókat könnyebbítı szele"

ideje
ege,

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk minden
olvasónknak!

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ
A
Bács
Agrárház
Bács-Kiskun
Megyei
Agrárkamara
Kht.
konzorciumban
a
Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és
Kollégium Mezıgazdasági és Élelmiszeripari
Középiskolája és Szakiskolájával valamint a
Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája,
Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája
és Kollégiumával mint ÚMVP képzıhely részt vesz
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához
kapcsolódó
képzések
megvalósításában.
A képzések 100 %-ban államilag támogatott
képzések, ami azt jelenti, hogy a résztvevık a
képzés díját az egyesített támogatási-kifizetési
kérelem benyújtását követıen teljes összegben
visszakapják.(Választható képzések esetén egy
naptári évben a támogatás összege maximum
275.000 Ft)
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Képzési támogatás igénybevételére jogosultak:
 Választható
képzés
esetén
bármely
mezıgazdasági termelı vagy erdıgazdálkodó
 Kötelezı képzések esetén az intézkedésnek
megfelelı támogatási kérelmet jóváhagyó ill.
részben jóváhagyó támogatási határozattal
rendelkezı ügyfél
Az ügyfelek képzésenként egy kérelmet nyújthatnak
be.

Kötelezı képzések

b1
b2
b4

Azon
gazdálkodóknak,
akiknek
már
az
elszámoláshoz csatolni kellene az elvégzett kötelezı
képzésrıl szóló igazolást, az FVM VKSZI 1119
Budapest Andor u.47-49. (Tel:06-1-464-7735)
szám alá kell egy kérvényt benyújtaniuk, amely
alapján igazolják részükre a képzések elmaradását!
További információkat a 76/497-075 telefonszámon
Golovicsné Wellner Mónika ad, illetve a képzések
alakulásáról folyamatosan lehet majd tájékozódni a
Kamara honlapján.

Választható képzések

an
1
an
3

Kölcsönös megfeleltetés és a HMKÁ
követelményei (22 )
Aktuális
növényvédelmi
ismeretek (15-7)

Kecskemét

an
8
an
10

Jó Mezıgazdasági
Gyakorlat (15-7)

okt

an
12

A fás szárú energiaültetvények telepítése
és kezelése (22)

nov

an
4

ao
1
ao
5

Aranykalászos gazda
(OKJ)
Mezıgazdasági erıés munkagépkezelı
Lótartó és -tenyésztı

ao
17
h2

80 órás
Növényvédelmi
tanfolyam (Hatósági
Képz.)
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jún

máj

Kiskunhalas

Beruházások az
állattenyésztésben (14)
Évelı ültetvények
telepítése (14)
A fiatal mezıgazdasági
termelık elindítása(14)

máj

Akasztó

sze
pt
máj
jún

Kecskemét
Kecskemét
Kiskırös

jún

Kiskunhalas

júl

Kiskırös

b5
b6
b7
b1
0

Mezıgazdasági termékek
érték növelése (14)
A szerkezetátalakítás alatt
álló félig önellátó gazdaságok támogatása (14)

Natura 2000
kifizetések (14)

Szabadszállás
Baja, Akasztó
Bugac

Megjegyzés:
A fenti tájékoztatás kivonatosan tartalmazza a Bács
Agrárház KHT képzési programját, nem teljes körő,
a részletesebb információkat a megadott telefon
számon, vagy a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
honlapján lehet elérni.

Izsák

Kistermelıi élelmiszer
elıállítás, elsıdleges
feldolgozás és
értékesítés szabályai
(22)
Termékértékesítés lehetıségei, termelıi csop.
alakítása, helyi
termékek értékesítése
(22)

Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben (14)

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

Kecskemét

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
okt

Kerekegyháza
Jászszentlászló
Kecskemét

Anyakönyvi hírek
2009. április 1.-tıl április 30.-ig
Születés: Rabi Petra /szülei: Fekete Erzsébet és
Rabi Csaba/,
Latki Fanni / szülei: Petróczi Anita és Latki Tibor/

Kiskunfélegyháza

Gratulálunk nekik!
Házasságkötés: Manga Irén és Pálos László

Kecskemét

Sok boldogságot kívánunk nekik!
Halálozás: nem volt.

szept
okt
dec
oktdec
júnnov

Kiskunfélegyháza
Kiskırös
Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza
Szabadszállás
Kiskırös
Kecskemét

A Városi Víz-, és Kommunális Kft. Tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás 2009.
május 11.-tıl keddenként történik.
A külterületen élı lakosságnak évente 12 db a Kft.
emblémájával ellátott zsákot kell megvásárolni.
Külterületen a hulladékkal teli zsák elszállítása
minden hónap utolsó szerdáján történik. Kérjük a
külterületi lakosságot, hogy a hulladékgyőjtı zsákot
a Móricgáti Önkormányzatnál vásárolja meg.
/Hétfıtıl péntekig: 8 és 16 óra között/
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Pályázat

HÁZIASSZONYOK ROVATA

Kiskunhalas Város Önkormányzata mővészeti
pályázatot hirdet a „Kunok Világtalálkozója 2009.”
Alkalmából.

Szamócamisu

A pályázat témája: Kunok a magyar történelemben
A pályázók köre:
1. Gyermekek és fiatalok képzımővészeti
kategóriában. /7-14 év és 14-20 év közötti
korosztály/ illusztráció, rajz.
2. Felnıttek: tárgykészítés, tárgytervezés, fotó.
Beérkezési határidı: 2009. június 30.
Díjazás: A legsikerültebb pályamunkák részt
vesznek a Kun Világtalálkozó 2009. kiállításán,
alkotóik könyv-, és tárgyjutalomban részesülnek.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetı a
Móricgáti Teleházban. A pályázattal kapcsolatban
érdeklıdni lehet: Halas Galéria, 77/423-232, 30/3363-904- es számokon.

Hozzávalók: 3 dl tejföl, 10 dkg porcukor, 15 dkg
szamóca (+ 5 dkg a tetejére), 2,5 dl tejszín, 1 tasak
babapiskóta, kókuszreszelék a tetejére
Elkészítés: A tejfölt összekeverjük a porcukorral,
belekeverjük az elızıleg pürésített szamócát. A
tejszínt kemény habbá verjük, majd lazán
hozzákeverjük a tejfölös-epres krémhez.
Veszünk egy négyszögletes, közepes mérető jénai
tálat, lerakunk az aljára egy sor babapiskótát, erre
kenjük krém felét, majd újra piskóta és utána a krém
második fele. A tetejét díszíthetjük szamócával
valamint színezett kókuszreszelékkel. Érdemes egy
éjszakára hőtıbe tenni. Csak akkor vesszük ki a
hőtıbıl, amikor tálalni szeretnénk. Nagyon szépen
lehet majd szeletelni és tálalni.
www.ottisfoz.blogspot.com

GYEREKEKNEK
HUMOR
A férj hazaér a munkából és a három gyermekét
pizsamában találja a kertben, a sárban hemperegve
játszanak, körülöttük üres kekszes dobozok, chipses
zacsik, üdítıs dobozok mindenhol szanaszét.
A feleség autójának az ajtaja tárva nyitva, csakúgy
mint a kert bejárata, a kutyának nyoma sincs.
Amikor belép a házba még nagyobb rendetlenség
fogadja. A nappaliban a tv teljes hangerıvel üvölt és
mindenhol szanaszéjjel ruhadarabok és játékok
hevernek. A konyhában a mosogató dugig
edényekkel, az asztalon és
a tőzhelyen
ételmaradékok, a hőtı ajtaja tárva nyitva, a
kutyakaja szétszórva a földön, egy törött pohár az
asztal alatt, kis kupac homok az ajtó mögött...
Egybıl rohan fel a lépcsın (átgázolva a további
játékokon, ruhadarabokon és egyéb akadályokon)
aggódva keresi a feleségét, attól tartva, hogy valami
baja esett. A hálószoba felé vezetı úton észreveszi,
hogy a fürdıszoba ajtaja alatt ömlik ki a víz a
folyosóra, bent csuromvíz minden a WC papír
legöngyölítve, borotvahab és fogkrém a tükörre
kenve...
Most már rohan a hálószobába felkészülve a
legrosszabbra. És a feleségét ott találja az
ágyban...édesen összekucorodva könyvvel a
kezében, aki észrevéve, hogy megjött, felnéz és
mosolyogva megkérdi tıle:
- Szia Drágám, hogy telt a napod?
A férj dühösen nézi:- De mi a fene történt ma itt????
A feleség ártatlanul: - Tudod, mikor hazajössz a
munkából, meg szoktad kérdezni, hogy mi a francot
csinálok egész nap? HÁT MA NEM CSINÁLTAM
SEMMIT!
A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet
kap jutalmul.
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