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VII. évfolyam, 7. szám 2009. július 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK 

 

Látogatás KiskunlacházánLátogatás KiskunlacházánLátogatás KiskunlacházánLátogatás Kiskunlacházán    
 
Önkormányzatunk június 26.-ára meghívást kapott 
testvértelepülésünk; Kiskunlacháza képviselı-
testületétıl.  
 
A móricgáti delegáció részt vett az új sportcsarnok 
ünnepélyes avatásán, mely Európai Uniós pályázat 
segítségével, közel 600 milliós költségvetéssel épült. 
Répás József, Kiskunlacháza polgármestere avató 
beszédében emlékeztetett arra, hogy jelentıs 
beruházással bıvült a község, hiszen az utóbbi 50 
évben hasonló volumenő építkezés nem volt.  
 
A Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar nyitánya után 
a település polgármestere átvágta a Munkácsy úti 
iskola sokfunkciós csarnokának nemzeti színő 
szalagját, majd emlékérmeket adott át az ünnep 
alkalmából.  
 

 

 
A rendezvény végén az egyházak képviselıi 
megáldották a sportcsarnokot.  
 
Ez után a mővelıdési ház elıtti téren a három napos 
V. László Napi Vigasságok ünnepélyes megnyitójára 
került sor.  

 
 
Csontos Máté, Polgármester Úr megköszönte 
testvértelepülésünk meghívását az ünnepi 
alkalomra, és rövid köszöntıvel üdvözölte a László 
Napi Vigasságok résztvevıit. 
 

 
 
A megnyitó után az erdélyi Kraszna településrıl 
érkezett néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. 
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BALLAGÓK 
 

Gyermekeink legnagyobb örömére ismét elérkezett 
az iskolaév vége, újabb ballagók vettek búcsút a 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskolától. 
Sok rokon és ismerıs vett részt június 20.-án, 10 
órakor megtartott ballagáson.  
 
Négy móricgáti nyolcadikos kezdi ıszre új iskolában 
a kilencedik évfolyamot, amihez nagyon sok sikert 
kívánunk nekik. 
 

 
 

A móricgáti ballagók: /a képen balról jobbra/ 
Bárkányi Zoltán, Kiss-Szabó Csaba, Bozó Bence, 

Tóth Kitti. 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Körjegyz ıi tájékoztató 
 
A Képviselı-testület 2009. június 30-án ülésezett.  
A Képviselı-testület módosította 2009. évi 
költségvetését. A bevételi és kiadási elıirányzatok 
fıösszege 65.525.ezer forintra változott. A 
bevételeket növekedtek 500.000 Ft összegő 
földeladással, a mozgáskorlátozottak 
támogatásának fedezetét megkaptuk a központi 
költségvetési szervtıl, valamint főkasza vásárlásra 
nyertük mintegy 250.000 Ft-ot a minisztériumtól.  
 
A Képviselı-testület döntött arról, hogy támogatja a 
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program keretében 
projekt társulás létrejöttét 19 település részvételével. 
Ahhoz, hogy az ivóvíz minıségének javítására 
pályázni lehessen, projekttársulásokat kell létrehozni 
azon települések között, akik együtt kívánják e 
problémát megoldani. 
 
Móricgát község két pályázaton is eredményes volt: 
200.000 Ft összeget kapott a Megyei 
Önkormányzattól a falunap megrendezéséhez, 
valamint 168.000 Ft közmővelıdési 
érdekeltségnövelı támogatásban részesült. 
 
Ezen a napon együttes testületi ülés is volt a 
jászszentlászlói képviselıkkel. Módosult a 
Körjegyzıség és az Intézményi Társulás 
költségvetése. A képviselık döntöttek a Szent 
László Általános Iskola intézmény vezetıjének 
személyérıl: öt évre ismét Dobos Lászlót 
választották meg iskolaigazgatónak. 
 

Kovács Tímea 
körjegyzı 

 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Új szabályok szerint közlekedhetnek a 
mezıgazdasági gépek – hívja fel a figyelmet a 

Magyar Agrárkamara 
 
A hatályban lévı szabályozáshoz képest jelentısen 
változik a július elsı felében életbe lépı új rendelet, 
mely a köznyelvben csak túlsúlyos és túlméretes 
jármővek közlekedését szabályozza. 
Az utóbbi hónapokban számos gazdálkodó életét 
nehezítette meg a túl szigorú szabályrendszer, 
illetve az erre hivatkozva kirótt – akár 200 ezer 
forintos – büntetés. Arról nem is beszélve, hogy az 
útvonal-engedélyek kiváltása túl hosszadalmas és 
bürokratikus volt, ráadásul sok esetben elıre nem is 
tudják a gazdálkodók megmondani, hogy mikor 
fognak a nagy gépekkel az utakon közlekedni. (Az 
esı miatt például most ilyen helyzet alakult ki a 
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kombájnokkal történı aratás idején.) Január óta 
számos gazdálkodót büntettek meg a hatóságok 
azért, mert túlsúlyos, vagy túlméretes jármővel 
közlekedett a közutakon. Nem volt hozzá megfelelı 
engedélyük. Annak beszerzése, illetve a szabályok 
mindegyikének való megfelelés, meglehetısen 
életszerőtlen. Az agrár-, a közlekedési tárca, az 
agrárérdek-képviseletek, illetve a köztestületként 
mőködı Magyar Agrárkamara hosszú hónapok óta 
egyeztet az új szabályozásról. Ennek 
eredményeként mára számos részlet tisztázódott, de 
azért maradt még néhány ellentmondás. 
 
Emlékeztet ı:Gıgös Zoltán FVM államtitkár és a 
Magyar Agrárkamara részvételével készült 
egyeztetésrıl 
1) A kistérségi engedély esetében a díjtétel 

számítási, korábbi 1,5-ös szorzót (melyet 
idıközben már 1,0-re csökkentett) tovább 
engedte 0,6-ra, miközben  

2) a kistérségi terület határát a telephelytıl 
számítva 25-rıl 50 km-re bıvítette. Ez azt 
jelenti, hogy egy 12 hónapra szóló kistérségi 
útvonal engedélyért (melyet a mezıgazdasági 
termelık túlnyomórészt igényelnek) évi 4.800 Ft 
+ ÁFA díjat kell fizetni a korábbi 12.000 Ft + ÁFA 
helyett.  

3) Ígéretet tett, hogy ez év végéig lehetıvé teszi az 
engedélykérelmek elektronikus benyújtását is. 

4) Tovább egyszerősítette az útvonal-engedély 
kérelem adatlapját. 

5) A napszakkorlátozást jelentısen szőkítette: a 4 
méter szélességet nem meghaladó jármővek 
esetében a 8000 jármő átlagos napi forgalmi 
értéknél kisebb forgalmú fıutak tekintetében a 
napszakkorlátozás feloldásra kerül. A kistérségi 
útvonal-engedélyekben a közútkezelı köteles 
felsorolni azokat a nagy forgalmú fıút 
szakaszokat, amelyekre a napszakkorlátozás 
érvényes. 

6) Az 57/2007. (III.31.) Korm. rendelet 
mellékletében meghatározott, közigazgatási 
hatósági eljárásban behajtandó, a 
mezıgazdasági célú önjáró vagy vontatott 
eszközökre vonatkozó bírságtétel az eddig 
alkalmazott 200.000 Ft helyett sávosan kerül 
meghatározásra az érintett cselekmény, 
mulasztás (útvonalengedély nélkül vagy az 
abban szereplı értéktıl eltérés) mértékétıl 
függıen 

 a) 5%-10% között  10.000 Ft 
 b) 10%-20% között  40.000 Ft 
 c) 20%-30% között   100.000 Ft 
 d) 30% felett   150.000 Ft 
A legutolsó ponttal kapcsolatban az agrártárca és a 
termelıi képviseletek többször kérték, hogy a 
bírságolástól tekintsen el a közlekedési tárca, de az 
hivatkozva a kormány álláspontjára, valamint az 
alkotmányos követelményekre, elhatárolódott attól. 
A tárgyalásokon minden esetre sikerült mérsékelni a 
szankciók mértékét. 

Nem ért véget még néhány kérdésben a tárgyalás 
ugyanis az agrártárca továbbra is kéri a közlekedési 
minisztériumot, hogy a díjfizetési kötelezettség alól 
különösen indokolt esetben (elemi csapás, 
humanitárius célú szállítás, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt tevékenység pl. aratás) a 
közlekedésért felelıs miniszter egyedi, vagy 
általános jellegő felmentést adhasson, és ez kerüljön 
be a rendelet módosításába. Kérik továbbá, hogy 
2009. szeptember 30-ig teremtsék meg az 
egyszerősített engedélykérvény elektronikus 
benyújtását és tegyék lehetıvé a figyelmeztetı 
jelzés (sárga villogó) használatának külön engedély 
és végzettség nélküli használatát. 
A figyelmeztetı jelzés használatával kapcsolatos 
jogszabály az Igazságügyi és rendészeti 
Minisztérium hatáskörébe tartozik, és az 
agrárkamara a MOSZ-szal közösen kérte a 
Földmővelésügyi Tárca államtitkárát, hogy 
ismételten tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a mezıgazdálkodók kérése meghallgatásra találjon. 
A napokban újabb problémákat jelentett az a 
félreértés, miszerint július 1-tıl augusztus 31-ig 
korlátozzák a nehéz gépjármővek közlekedését, 
beleértve a mezıgazdasági jármőveket is. A 
félreértés a rendelet (190/2008. VII. 29. Korm. r.) 
nem megfelelı alapossággal történt értelmezésébıl 
adódik, mivel a rendelet 5 §-a kimondja, hogy az 
elıírás alól mentesülnek „a termény betakarításhoz 
kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, 
mezıgazdasági munkagép vagy lassú jármő 
áttelepítéséhez használt” továbbá „az élı állatot, 
friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és 
hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló 
élelmiszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az 
ilyen szállítási célból üresen közlekedı” jármővek. 
 
Forrás : Magyar Agrárkamara 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
 

Egyházközségi eseménytár  
 
2009. július 19. /vasárnap/:  Ft. Antal Imre 
/Gyimesfelsılok/Erdély/ újmisét mutat be Móricgáton 
de. fél 10 órakor. 
A szentmise végén újmisés áldásban részesíti a 
kedves híveket. Vegyünk részt minél többen ezen a 
különlegesen szép ünnepen. 
2009. augusztus 20.:  Szent István király, 
Magyarország fıvédıszentjének a fıünnepe, ezen a 
napon áldjuk meg az új kenyeret. 
 
Bugaci Lelkigyakorlatos tábor a Hittanyán: 
augusztus 2-9.-ig. 
Zöldséget, gyümölcsöt elfogadunk adományként, 
ezzel is támogassuk a fiatalok étkeztetését! 
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Az irodaid ı Jászszentlászlón 2009. július 1.-tıl 
minden csütörtökön reggel 8 órától déli 12 óráig tart! 
Az idei évben az egyházi hozzájárulás felnıtt 
dolgozók részére 2000 Ft/év, nyugdíjasoknak  
1500 Ft. 
 
Július 16.-án  /csütörtökön/ közös egyházközségek 
zarándoklatát tartjuk az elızı évekhez hasonlóan. 
Cél: a 800 éves Ferences Rend ünnepi évének 
alkalmából Veszprém-Badacsony-Sümeg útirány. 
Jelentkezni lehet a plébánián, az útiköltség 3000 Ft. 
 
Forrás:  Katolikus Hírnök, A Jászszentlászlói-
Móricgáti-Szanki Egyházközségek Lapja, amely 
elérhetı a templomban vagy a plébánián. 
 

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2009. június 1.-tıl június 30.-ig 

 
Születés:  nem volt. 
Házasságkötés: Binszki Györgyi Klára és Prikker 
László, Peter Gahlinger és Verena Gahlinger. 

Gratulálunk nekik! 
Halálozás:  nem volt. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Bundás töltött kelkáposzta 
 
Hozzávalók:  
1 közepes fej kelkáposzta, 20 dkg sonka, /sonkás 
felvágott/, 20 dkg trappista sajt, ételízesítı, só, bors, 
3 tojás, liszt, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez 
 
A kelkáposzta leveleit leszedjük, jól átmossuk hideg 
vízben, majd feltesszük ételízesítıs vízben fıni. 
Vigyázni kell, nem szabad túlfızni, inkább maradjon 
ropogós. A középsı, vastagabb ereket kivágjuk. 
 
A leveleket kiterítjük, ráhelyezzük a sonkaszeleteket, 
trappista sajtot (füstölt sajttal még jobb) reszelünk, 
rátesszük a levelekre, összetekerjük ıket, a két 
végét kicsit összenyomjuk /ha szükséges 
fogpiszkálóval összetőzhetjük/. Ezután a szokásos 
módon - liszt, tojás, morzsa (amibe tehetünk egy kis 
szezámmagot) - bepanírozzuk és kisütjük. 
Petrezselymes rizzsel és majonézzel tálaljuk. 
www.mindmegette.hu 
 

HUMOR 
 
Két öregember beszélget az öregedésrıl. 
- Figyelj, a legrosszabb a feleségeinknek. İk 
ráadásul sosem hajlandók beismerni, hogy 
öregszenek, és mindenféle módon megpróbálják 
eltitkolni a bajaikat. 
- De még mennyire. Teljesen igazad van. 
- Kitaláltam egy jó trükköt, amivel játékosan 
ráébreszthetjük ıket a fogyatékosságaikra. Ha tudni 

akarod, hogy a nejed kezd-e megsüketülni, állj 10 
méterre tıle és kérdezz valamit. Ha azt látod, hogy 
nem válaszol, kérdezd 5 méterrel közelebbrıl. Majd 
2 méterrıl, végül 1 méterrıl. Ha ekkor sem válaszol, 
kénytelen lesz beismerni, hogy nagyot hall. 
A másik öreg jónak találja az ötletet, és amikor 
hazaér, 10 méterre a feleségétıl emelt hangon így 
szól hozzá: 
- Drágám, mi van vacsorára? 
Nincs válasz. Közelebb megy 5 méterrel és újból 
megkérdezi: 
- Drágám, mi van vacsorára? 
Nem kap választ, ezért 2 méterrıl megismétli a 
kérdést: 
- Édesem, mit eszünk vacsorára? 
Semmi reakció. Odalép hozzá és 1 méterrıl kérdezi: 
- Életem, mit eszünk vacsorára? 
Mire az asszony dühösen: 
- Te süket vén hülye! Már háromszor mondtam, hogy 
rántott csirkét sült krumplival. 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között nyolc különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet 
kap jutalmul. 


