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PÁLYÁZAT
Móricgát Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
falugondnoki álláshely betöltésére.

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2010. február 15-én ülésezett.
A Képviselő-testület módosította 2009. évi
költségvetését, majd elfogadta a 2010. évi
költségvetési rendeletet. A kiadási és bevételi
főösszeg 59.546 ezer forint. Az engedélyezett
létszámkeret 5 fő. Azon munkaköröknél, ahol
szakképzettség nem szükséges, kihasználjuk a
közcélú foglalkoztatás lehetőségét. Orvosi ügyeletre
379.000 Ft-ot kell átadni a Kistérségi Társulásnak. A
fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 300.000 Ft
áll rendelkezésre.
A kötelező feladatok nagy részét Jászszentlászlóval
közösen fenntartott intézmények útján biztosítjuk.
Mintegy 18 millió forintot adunk át e célra.
Átlagosan 5 %-kal emelkedtek az étkezési térítési
díjak, valamint változnak a szociális térítési díjak is.
Együttes ülésen a Képviselő-testületek elfogadták a
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2010. évi
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költségvetését. A dologi kiadások tavalyi szinten
kerültek tervezésre, a személyi juttatások esetében
a munkáltatót terhelő járulékok csökkentése jelent
megtakarítást.
2010. április 1-től kezdődően már nem a
kiskunfélegyházi Seven Dentists Kft. fogadja a
móricgáti
fogászati
betegeket,
hanem
Jászszentlászlón a Hunyadi u. 8. szám alatt
biztosítjuk a fogászati ellátást.

Az álláshely betölthető: 2010. május 1-től.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
- általános iskolai végzettség
- D1 kategóriás jogosítvány
A pályázónak vállalnia kell a falugondnoki tanfolyam
elvégzését.
Ellátandó feladatok: külterületi lakosság segítése,
gyermekek szállítása, étkeztetés biztosításában
közreműködés.
Bérezés: közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.
szerint.
Pályázatnak
tartalmaznia
kell:
önéletrajzot,
jogosítvány másolatát, erkölcsi bizonyítványt, iskolai
bizonyítvány(ok) másolatát.
Pályázati rend: a pályázatokat 2010. április 9-ig lehet
leadni a Móricgáti Faluházban, majd a falugyűlés
támogatása után a képviselő-testület soron
következő ülésén nevezi ki a falugondnokot.
Érdeklődni lehet: Csontos Máté polgármesternél.
Telefon: 06-30/349 0343
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2010 HÚSVÉT - FELTÁMADÁS
Ebben az évbe is elérkeztünk a
kereszténység
legnagyobb
ünnepéhez,
a
Húsvéthoz, melyben Jézus Urunk feltámadását és
az emberiség megváltását ünnepeljük. Visszatérő
evangéliumi szakaszt hallunk a szentmisékben az
üres sírról, az asszonyokról, a katonákról, az ellopott
holttestről,
a
feltámadás
eseményeiről.
A
Szentírásban, főleg az Újszövetségben, központi
gondolat a feltámadás, hiszen Jézus Krisztus utal
saját és az ember feltámadására, de a tény
megjelenik az apostoli levelekben is. Az Ószövetségi
zsidóság feltámadásba vetett hitére szép példa a
Makkabeusok könyvének részlete. De valójában
történt-e feltámadás, hihetünk-e a feltámadásban,
hiszen erre alapszik a húsvéti hit és egész
keresztény hitünknek ez a központja.
Tömören összefoglalva Szent Pál szavai
szerint, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból,
akkor minden embernél szánalomra méltóbbak
lennénk, a hitünk nem túl sokat érne, mivel maga
Jézus azt állította, hogy feltámad halottaiból a
harmadik napon. Ellenben, ha Jézus valóban
feltámadt a halottak közül, akkor feltételezhetjük azt
is, hogy minden szava igaz és egyúttal biztosak
lehetünk abban, hogy van élet a halál után. Jézus
többször, előre megjövendölte saját halálát, s itt
most csak egy példát emelnék ki a János
evangélium 2, 19-21 szakaszából: „Jézus így felelt
nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és én három
nap alatt felépítem azt. Ezt mondták rá a zsidók:
Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te
három nap alatt felépíted?- Ő azonban testének
templomáról beszélt.” De akár említhetném a halott
Lázár feltámasztásának történetét (Jn 11. 1-44), ami
szintén egy előképe a feltámadásnak. Ekkor Jézus
maga mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki bennem hisz, mégha meghalt is élni fog és
mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha.”
Az Ószövetségben azt hiszem mindenki számára
ismerős Jónás története, melyre a Máté evangélium
12, 40 szakaszában találunk utalást: „Mert ahogyan
Jónás három nap és három éjjel volt a hal
gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld
belsejében három nap és három éjjel.” Az
eseményről számos megbízható történelmi forrásmű
hitelesen ad számot, olyan történészek, mint a
zsidók történetírója, Josephus Flavius (Kr. u. 37110), Ignatius (Kr. u. 50-115) és Tertullianus (Kr. u.
160-220) meg voltak győződve arról, hogy a
feltámadás
valóban
megtörtént.
Írásaikban
megerősítik az evangélium íróinak beszámolóit. A
feltámadás az egyetlen értelmes magyarázat az
üres sírra. A sírt, ahová Jézus testét helyezték, a
római katonák gondosan őrizték és egy súlyos
sziklatömbbel
zárták
le,
ezt
ismerjük
az
evangéliumokból. A római őrség miatt a
tanítványoknak, akik mellesleg saját életük miatt
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rettegtek, lehetetlen lett volna elrabolniuk a testet.
Ha Jézus nem halt volna meg, ahogy azt egyesek
állítják, hanem csak elgyengült volna, akkor az őrök
és
a
sziklakő
megakadályozták
volna
menekülésében, vagy abban, hogy tanítványai
próbálják megszöktetni. Miután megverték és
megkorbácsolták, hat órán keresztül hagyták
szenvedni a kereszten, hogy halála felől
megbizonyosodjanak, testét kivégzői lándzsával
átdöfték. Fűszerekkel balzsamozott testét a
hagyomány szerint mintegy 45 kilogrammnyi
vászonba tekerték. Mindezek után Jézus képtelen
lett volna egy kétonna súlyú követ emelkedőnek
felfelé elgurítani és túljárni a római katonák eszén,
majd sugárzóan megjelenni tanítványai előtt. A
korabeli zsidó vezetők Jézus állításait könnyedén
megcáfolhatták volna, mindössze a testét kellett
volna előhozniuk, ezt azonban nem tudták megtenni,
hiszen a test nem volt ott. A zsidóknál mind a mai
napig elterjedt állítás, hogy az apostolok ellopták
Jézus testét. Jézus feltámadása után legalább
tízszer jelent meg azoknak, akik ismerték és egyszer
több mint ötszáz ember előtt is megtette ugyanezt.
Az Úr bebizonyította, hogy jelenléte nem
hallucináció,
együtt
evett
és
beszélgetett
tanítványaival és azok meg is érintették őt.
Jézus megmutatta, hogy minden ember
számára lesz feltámadás és szavai érvényesek: „Ne
csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor a
halottak meghallják az Isten Fiának szavát és
előjönnek sírjukból. Akik jót tettek, feltámadnak az
életre, akik pedig rosszat, feltámadnak és
elkárhoznak” (Jn 5, 28-29) Pünkösddel egy új
szakasz kezdődik el, ami ma is tart: az Egyház.
Talán a feltámadás leghitelesebb bizonyítéka a hit, a
keresztény ember hite. A történelem során sokan
kiálltak a hitért, az Egyházért, amit csak egy
dologgal magyarázhatunk: meg voltak győződve
arról, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt a
halálból és ezért érdemes vállalni még a
szenvedést, a halált is!
A feltámadás hitében kívánok minden kedves
Olvasónak áldott Húsvéti ünnepet!
Könyves Péter

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Elgondolkodtam, hogy mit is kellene írni, ami a
márciussal kapcsolatos. Visszautaztam az időben a
hatvanas évekbe, amely eléggé kényes időszak volt.
A kormány még az 56-os események utósokkját
élte. Elmúltak a kemény Rákosi idők, és
megkezdődött a Kádár rendszer, ami már sokkal
nyitottabb volt. Külföldön ezt a Magyar politikai
korszakot még ma is gulyás-kommunizmusnak
nevezik. Nem kell megijedni, mert nem akarok
nekifogni politizálni. Az írásaimból eddig mindig
megpróbáltam kihagyni a politikát. Egyszer azért is,
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mert nincsen jó vagy rossz párt. A szegény,
egyszerű embernek soha sem adtak semmit sem
ingyen. Mindig nagyon megdolgoztatták, elvették az
utolsó garasát is. De nem is akart Ö semmit sem
ajándékba, csak engedjék dolgozni. Nem is politizált,
meg is volt ijedve ha valami öltönyös emberek
kezdtek a tanyája felé közeledni. Félte az Istent, de
nem alázkodott meg semmi féle emberi hatalmasság
előtt. Nagyon kevés embert vitt a meggyőződése
valami pártba. Nem ünnepeltek Ök semmiféle
szocialista ünnepet otthon, a tanya védelmet nyújtó
falai között. Oda nem látott be senki, ott szabadok
voltak.
Azért ekkor is voltak jeles napok, amit a
parasztember is tiszteletben tartott. Az egyik ilyen
nap az a március 15-e volt. Minden büszke
parasztarc megrezzent Kossuth Lajos nevének
hallatán. Titokban még a kalapot is megemelték
ilyenkor. Még ma is csak Kossuth apánknak
emlegetik. Mennyi és mennyi vers és ének született
erről a nagy jeles emberről. Nem hivatalosan
megkövetelt, népre szabott énekek voltak ezek.
Ezek mind az egyszerű emberek könnyeit
megindító, a szívek mélyéről fölbuzduló csengések
voltak. Sok-sok írástudatlan ember tudta a
Miatyánkot, meg legalább egy két Kossuth nótát.
Nagyon sok tisztaszoba falán lógott a Kossuth Lajos
képe..
Ez az ember az Ö számukra nem politikus volt,
hanem a fölszabadító. Nem vitte el erőszakkal az
ifjakat katonának, hanem toborzott. Ès ezrek
sorakoztak önként a szabadság zászlaja alá. Ha
akkor sikerül volna a Magyaroknak önállóvá,
szabaddá válni, bizony ki merem jelenteni hogy a
világ egyik legerősebb állama lennénk most.
Szóval a Móricgát iskolák tanítói, mindig
megkönnyebbülve várták ezt az ünnepet. Kokárdát
készítettek a gyerekekkel, és mellükre tűzve
büszkén ballagtak hazafelé a buckák lankái közt.
Szívükben Petőfi Nemzeti Dalát szavalták. Amikor
hazaértek, az Apa mosolyogva magához ölelte, és
kérges kezével titokban megigazgatta a nemzet
kokárdáját.
Írta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Március közepéig fizetik ki az agrárkárokat
Március első hetében megkezdte a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az agrárkárenyhítési
rendszerben
részt
vevő,
érintett
gazdálkodók részére a kárenyhítési juttatások
kifizetését. Összesen 6600-an nyújtottak be
agrárkár-enyhítési kérelmet, fagy-, belvíz és
aszálykárok illetve jégeső okozta károk enyhítésére,
s ebből mintegy 5600 mezőgazdasági egyéni
termelő és vállalkozás részesül a támogatásban. Az
érintett gazdálkodók jogos kárenyhítési igénye 25,5
milliárd forint, ám a kifizethető keret mindössze 5,23
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milliárd forint. Ez az összeg a kárenyhítési
rendszerhez csatlakozott termelők 2,1 milliárdos
befizetéséből, valamint az ehhez biztosított
költségvetési
hozzájárulásból
áll
össze.
A
különbségre tekintettel arányos visszaosztás alapján
minden ügyfél jogos igényének 20 százalékát kapja
meg. A kárenyhítési juttatások kifizetését március
15-ig teljesíti az MVH. Az agrárkár-enyhítési
rendszerbe belépett ügyfeleknek önrészt úgy kell
befizetni, hogy az június 30-ig jóváírásra kerüljön az
MVH számláján. A termelői hozzájárulás összege
szőlő- és gyümölcsültetvények esetén 2000 forint
hektáronként, míg egyéb termőterület esetén 800
forint hektáronként.
Már
csak
néhány
nap van
a
kötelező
adatszolgáltatásra!
Március
16-ig
kell
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati
Operatív Program (HOP) támogatásában részesülő
ügyfelek számára a kötelező rendszeres monitoring
adatszolgáltatást elvégezni.
AKG: mi kellett a támogatáshoz?
Az
agrár-környezetgazdálkodási
programban
forráshiány miatti elutasítás csak az integrált
szántóföldi célprogramnál történt. A kérelmeket
tanulmányozva megállapítható milyen jellemzőkkel
bírnak a nyertes pályázatok. A nagy érdeklődésre
számon tartott integrált szántóföldi célprogramba a
korábbinál jóval nagyobb terület került bevonásra.
Míg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv AKG
intézkedésének integrált szántóföldi gazdálkodás
célprogramjában a közel 253 000 hektárnyi
támogatott területre mintegy 33 700 000 forint került
évente kifizetésre, addig az ÚMVP AKG ugyanezen
intézkedése keretében közel 570 000 hektár
támogatott területre évenként több mint 88 350 000
forint kötelezettségvállalás történik.A támogatott
terület több mint kétszeresére, a támogatási összeg
pedig közel háromszorosára emelkedett. A
birtokméret
függvényében
vizsgálva
a
célprogramban
nyertes
kérelmek
arányát
megállapítható, hogy nincs lényegi eltérés az egyes
méretcsoportok között. A nyertes 200 hektár feletti
területre kérelmezők aránya nem éri el az összes
nyertes pályázó számának húsz százalékát. A
kérelmek jóváhagyása a területmérettől tehát
független, azonban kimutathatóak más meghatározó
szempontok, amelyek a pontozáson keresztül
valóban nagyban befolyásolták a kérelmek
eredményét. A statisztikai eredmények alapján
leginkább megfigyelhető a szoros összefüggés az
állattartók magasabb pontszáma és a jóváhagyott
célprogramok száma között. Míg a forráshiány miatt
elutasított gazdálkodók között az állattartók csupán
11%-ot képviselnek, a programba belépő gazdáknak
mintegy a fele értékelhető tenyészetet tart. Szintén
megállapítható a nyertes gazdák közötti szoros
együttműködés, hiszen csaknem háromnegyedük
tagja valamely termelői csoportnak vagy termelői
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értékesítő szervezetnek. A támogatást nem nyert
gazdáknál ez az arány nem éri el a 30%-ot.
A programba bejelentett területek elhelyezkedése is
sokat számított. A Natura 2000 hálózat területét is
érintő kérelmek a célprogramba bevitt területek
közel felét lefedik, a nitrát érzékeny területek a
háromnegyedét. Ezek az arányok az elutasított
kérelmeknél jóval alacsonyabbak. Meghatározó volt
még a hátrányos települések gazdálkodóinak járó
pontszám, hiszen a nyertesek 81%-a ilyen
községekből
került
ki.
A
korábbi
környezetgazdálkodási programban a támogatást
elnyert gazdák 79%-a vett részt, és mint elkötelezett
gazdálkodókat, őket is plusz pont segítette az újabb
támogatási időszakhoz. Képzettség tekintetében az
adatok szerint a nyertesek közel fele rendelkezik
felsőfokú végzettséggel, az elutasítottak között ez az
arány alig húsz százalék.
Forrás:Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
közleménye
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2010. február hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. Szállítási
logisztikájának átszervezése miatt a település
közigazgatási területén a hulladék elszállításának
időpontja változik.
2010. március 8. napjától a hulladékszállítás
Móricgát település ingatlanai esetében az eddig
megszokott keddi nap helyett hétfői napon fog
történni.
Kérjük Önöket, hogy edényzetüket 2010. március 8
napjától
hétfői
napokon
reggel
7
órára
szíveskedjenek ingatlanuk elé kihelyezni.

HUMOR
A pöcegödör szélén ül egy síró gyerek. Arra megy
egy járókelő és megkérdezi:
- Miért sírsz, kisfiú?
- Beesett az anyám a pöcegödörbe!
- És mikor?
- Épp az előbb, csak pár perce.
Az ember rögtön ledobálja a ruháját, beleugrik,
kotorászik, lemerül, majd kijön:
- Fiam, én nem találtam semmit!
- De bácsi, esküszöm hogy beleesett!!
Az ember megint alámerül, keres egy darabig, majd
kimászik:
- Sajnos nem találom fiam!!!
- Akkor a csavar sem kell! - kiált fel a gyerek, és azt
is bevágja a gödörbe.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Baconos csirkemell őzgerinbe sütve
Hozzávalók: 80 dkg csirkemell, de lehet pulykamell
is, 25 dkg bacon szalonna, 1 kiskanál ételízesítő, só,
őrölt bors, 4 evőkanál tejföl, 3 evőkanál liszt, 2 tojás,
1 csokor petrezselyem, 15 dkg sajt.
Elkészítés: A húst kis kockákra vágjuk. A 3 evőkanál
tejfölt a tojásokkal, liszttel, ételízesítővel, őrölt
borssal,
ha
kell
sóval
simára
keverjük,
hozzákeverjük a vágott petrezselymet, 10dkg reszelt
sajtot és a kockákra vágott húst. Összekeverjük.
Őzgerinc-sütőt
kivajazunk,
zsemlemorzsával
megszórjuk, és kibéleljük a szalonnacsíkokkal, úgy
hogy túllógjon a sütőn. Belekanalazzuk a húsos
masszát, ráhajtjuk a bacont, majd hosszában a
tetejére is teszünk szalonnacsíkot. Megkenjük 1
evőkanál tejföllel, megszórjuk a maradék 5 dkg
reszelt sajttal, és 170 fokra előmelegített sütőben
megsütjük kb. 40 perc alatt.
Forrás: www.kriszdomkonyhaja.gportal.hu

GYEREKEKNEK

Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 15.-én,
/csütörtökön/ délelőtt 9-től 11 óráig a Móricgáti
Művelődési Házban véradást szervezünk.
„Adj vért és ments meg három életet!”
Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a
18. életévét, de még nincs 60 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg-ot.
Aki teheti, jöjjön el és segítsen embertársain!
/A

személyi igazolványát és a TAJ kártyáját hozza
magával!/

Móricgáti ÚJSÁG

Az ábrában négyféle betűtípus van. Válogasd szét
fajtánként a betűket, ezek helyes sorrendbe rakva
egy közmondást eredményeznek. Ha a megfejtést
behozod a szerkesztőségbe édességet kapsz
jutalmul.

2010. március
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