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TÁJÉKOZTATÓK 
 

Körjegyz ői tájékoztató 
 
A képviselőtestület 2010. szeptember 15.-én tartja 
soron következő ülését. Napirenden szerepel az 
önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves 
beszámoló, a költségvetési rendelet módosítása. A 
képviselőtestület dönt arról, hogy csatlakozik-e a 
következő tanévben a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj pályázathoz.  
Mivel ez a ciklus utolsó ülése, a polgármester úr 
beszámol a testület négy éves munkájáról.  
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

 
 

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója 
 
A Köztársasági Elnök 2010. október 3-ra tűzte ki a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választását. A jelöltállítás ideje lejárt, a Helyi 

Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette 
nyilvántartásba: 
 
�Csontos Máté független polgármester 

                                   jelölt, 

�Borsik Imre független képviselő jelölt, 

�Deli Jánosné független képviselő jelölt, 

�Rokolya Józsefné független képviselő jelölt, 

�Tóth Antal független képviselő jelölt, 

�Vantalné  

Rabi Henrietta független képviselő jelölt, 

�Zöldág János független képviselő jelölt. 

Az a személy, aki 2010. június 16.-ig tartózkodási 
helyet létesített, a lakóhelye szerinti jegyzőtől kérhet 
igazolást a tartózkodási helyen történő szavazáshoz 
személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. 
október 1.-ig, ajánlott levélben szeptember 28.-ig. 
 
Szavazni október 3.-án 6 órától 19 óráig lehet a 
Faluházban. Lakcímkártyájukat és  érvényes 
személyigazolványukat vagy útlevelüket vagy 
kártya formátumú jogosítványukat hozzák 
magukkal!  
 

Érvényes okmányok nélkül senki sem 
szavazhat!  
 
A választáskor három szavazólapot kapnak a 
választópolgárok: egy szolgál a polgármester 
választásra, egy a képviselők megválasztására, egy 
a megyei közgyűlés tagjainak választására.  
Egyéni listás (helyi képviselő választás) választás 
esetében maximum négy jelöltre  lehet érvényesen 
szavazni. 
Mozgásukban gátolt választópolgárok a Helyi 
Választási Irodában, szavazás napján a Helyi 
Választási Bizottságnál írásban jelezhetik 
mozgóurna igényüket. 
Kérem, hogy minél többen éljenek szavazati 
jogukkal! 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Móricgáti gémeskutak. 
 
Ha valaha elkezdtek egy tanyát építeni, először is a 
gémeskúttal kezdték. Nehéz, fáradságos munka volt 
ez, és bizony komoly szaktudást igényelt. Eleinte a 
kutak oldala kemény deszkával volt kibélelve. 
Természetesen ez által akkor szögletesek voltak 
kutak. Azután gyorsan elterjedtek a téglából rakott 
kutak. Ezeket a téglákat eleve kissé ívelt formájúvá 
gyártották, ez a forma megkönnyebbítette a 
kútépítést.  
 
Nehéz, és komoly szaktudást igénylő munka volt, 
ezért becsülete volt valaha a kutaknak, nagyon 
vigyáztak rájuk, általában le is födték, nehogy valami 
belesessen. Sűrűn tisztították is, az iszapot újra 
kiszedték. Hosszú itató vályúk várták a szomjas 
marha és ló állományt. A nagy puszta-kutaknál 
ilyenkor hárman is húzták órákig az ostorfákat és 
billentették a nagy favödrök tartalmát a gyorsan 
ürülő, hosszú vályúkba. A pusztai kutak vize 
rendkívül hideg és frissítő volt. Az állandó 
vízcserének köszönhetően, tisztasága vetekedett a 
mai ártézi kutak vizével..  
 
Nyáron külön kötélen leengedték a tejterméket 
kannástul, a dinnyét. Így a melegben is kéznél volt a 
hideg finomság. Nem is hiányolták a hűtőgépet, e 
célra ott volt a kút. Ott hűtötték a bort, sört a 
vendéges napokon. A gémeskutak vizét nem kellett 
klórozni, semmi egyéb tisztításnak alávetni.  
Lassan a buta, hozzá nem értő vízgazdálkodásnak 
és szabályozásnak köszönhetően a homokhátság 
talajvízszintje több métert csökkent, így a 
gémeskutak hamarosan mind elapadtak. Egyre több 
méreganyag került a szeméttel a fölbe a 
permetanyag, a tisztítatlan vizek csatornákba 
engedésével. Ennek köszönhetően a még 
meglelhető talajvíz is teljesen élvezhetetlen lett.  
 
Az utolsó évek természetbarát politikája azonban 
mintha valamit javított volna ezen a tarthatatlan 
helyzeten. Megszűntek a szeméttelepek, tisztítatlan 
vizet már ritkán engednek a folyókba, de így is több 
száz év kell ahhoz, hogy a talaj különböző 
rétegeiben már fölhalmozódott méreganyagok 
természetes módon újra lebontódjanak.  
 
Nagyon vigyázzunk erre a vizekre, mert ez egy óriási 
kincs, amelyre még s jövő generációinak is nagy 
szüksége lesz.  
Ha harminc évvel ezelőtt azt mondtuk volna az 
akkori Mórici idős embernek, hogy ma az ivóvizet a 
boltban kell megvennünk műanyag flakonban, 
pénzért, bizony érthetetlenül néztek volna ránk. 
 

Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 
Első alkalommal kell benyújtaniuk az agrár-
környezetgazdálkodási programban 
résztvev őknek elektronikus úton a Gazdálkodási 
Napló egyes adatait a Mez őgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalhoz. Az úgynevezett WEB-
Gazdálkodási Napló (WEB-GN) benyújtási 
határideje szeptember 1 és november 30. között 
van. Aki nem tesz ennek eleget, vagy hiányosan 
közli az adatait, az szankciókra számíthat. 
 
Komoly – de gazdálkodást könnyítő és pontosító – 
adminisztrációs terhet jelent az agrár-
környezetgazdálkodási (AKG) program 
végrehajtása. Nem elég ugyanis az előírás szerint 
cselekedni, azaz gazdálkodni, annak egyes lépéseit 
rögzíteni is kell. Erre szolgál a Gazdálkodási napló, 
de évente külön kell a tápanyag-gazdálkodással, a 
földhasználattal kapcsolatos terveket is készíteni. 
Ezek egyes adatait a hatóságnak is meg kell küldeni 
a gazdálkodási év végén, vagyis szeptember 1-
november 30. között. 
Nos, ez az időszak vár most a gazdálkodókra, akik 
részesei az AKG-nak! – hívja fel a figyelmet a 
Magyar Agrárkamara.  
A Gazdálkodási Napló és az előző gazdálkodási év 
Tápanyag-gazdálkodási tervének egyes adatait kell 
elektronikus formában a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalnak (MgSzH) eljuttatni. Erre 
egy internetes oldal ad lehetőséget, melyet a 
gazdálkodók a www.mgszh.gov.hu címen a 
nyomtatványok menüben érhetnek el, a programot 
magát web-GN-nek nevezi a szakma, amelyből a 
web az internetre utal, a GN pedig a Gazdálkodási 
Napló rövidítése. (az adatok egy file feltöltő felület 
segítségével és a falugazdász irodában is 
teljesíthetők) Hasonló a helyzet a Nitrát 
adatszolgáltatással is, melyet 2010. szeptember 1-
december 31. között kell megküldeni, s ez évtől 
lehetőség van ugyancsak az említett oldalon az 
elektronikus formában történő teljesítésre is. 
Ezek mellett akad még néhány fontos határidő, 
melyet be kell tartani! Ilyen az elmúlt évi Tápanyag-
gazdálkodási tervvel (TGT), a Földhasználati tervvel 
(FHT) kapcsolatos. A TGT-t egyes adatait szintén 
szeptember 1. és november 30. között 
elektronikusan kell benyújtani az MgSzH-nak. Ebben 
az elmúlt évi tápanyag-gazdálkodási terv adatait kell 
részletezni, míg 2010. szeptember 30-ig a 
2010/2011 gazdálkodási .évre vonatkozót kell a 
gazdálkodónak elkészíteni, amennyiben a főnövény 
betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a 
terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul 
elkészíteni. 
 
A Földhasználati terveket évről évre szintén 
szeptember 30-ig kell elkészíteni.  
A dátumokra és a szolgáltatott adatokra nagyon oda 
kell figyelniük a gazdáknak, gazdálkodóknak, mert 
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igen kemény szankciókra kerülhet sor . Így például, 
ha nem vezeti valaki a gazdálkodási naplót úgy azt  
adott gazdasági évre járó támogatásból kizárhatják. 
Amennyiben a napló meghatározott adatainak 
benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a támogatás 30 százalékának mondhat 
búcsút. De bünteti a hivatal a fentiekben felsorolt 
egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos 
hiányosságokat is. 
Így például, ha valaki a tápanyag-gazdálkodással 
kapcsolatban nem végezteti el a kötelező 
talajvizsgálatot, akkor a vétség mértékétől függően 
15-60 százalékkal csökkenthetik támogatását az 
érintett egység vonatkozásában. Amennyiben nem 
készíti el a tápanyag-gazdálkodási tervet, úgy 30-60 
százalék elvonással számolhat az érintett 
célprogram teljes kifizetési tekintetében. Ha valaki 
túllépi a tápanyag-gazdálkodási tervben előírt 
hatóanyag-mennyiségeket, akkor 15-60 százaléknyi 
támogatás megvonása sújthatja. Amennyiben „csak” 
elfelejti a tápanyag-gazdálkodási terv egyes elemeit 
megküldeni, úgy 30 százalék a szankció. A sor 
folytatható, a bevallási kötelezettségek részleteiről, a 
különféle naplók, tervek vezetésének mikéntjéről a 
www.agrarkamara.hu weboldal agrár-
környezetgazdálkodás menüpontjában is találnak 
tájékoztatást az érdeklődők. 
Forrás: Magyar Agrárkamara  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

FALUNAP 2010. 
 

 

Nagy sikert aratott a Falunapon Kovács Kati 
művésznő fellépése.. 

 

A Falunap támogatói:  
 

LEADER, Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program, ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Csontos Gábor, 

Csontos Máté, Csontos Tibor, Ifj. Deli József, 

FÓKUSZ Takarékszövetkezet, Fricska János, 

Güdücért Egyesület - Erdély, KEFAG Zrt., Lajter 

József, Lajter Józsefné, Manga István, Maróti 

Ferenc, Melkvi György, MOFER Kft., Ritzel 

László, Sinka István, Szabó Ferenc, Szabó 

Jenő, Szegesdi István, Tóth Antal, Varga 

Ottóné MATRIX-COPS 2003. Kft.,  

 
A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-
testülete nevében köszönjük mindenkinek, 
aki munkájával, adományával segítette a 
2010.-es Falunap létrejöttét! 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2010. augusztus 1.-től 31.-ig 

 
Házasságkötés:  nem volt. 

Születés:  nem volt. 

Halálozás:  nem volt 
 
Községünk legifjabb lakójának adatait az előző 
számban tévesen közöltük. Az adatok helyesen a 
következők: született: Takács Hanna /szülei: Kurucz 
Gréta és Takács András/. 
 

A tévedésért elnézést kérünk! 
 
 
Mint bizonyára észrevették, a Faluház és a 
Művelődési Ház elé kihelyeztük a kerékpár-
támasztókat, amelyeket a személyi jövedelemadó 1 
%-os visszatérítéséből a Móricgátért Egyesület 
készíttetett el. 
 
Örömmel állapítottuk meg, hogy minden évben 
nagyobb összeget ajánlanak fel a falu lakosai, 
támogatóink az Egyesület részére.  
 
A napokban érkezett meg az APEH-től az értesítés, 
hogy az elmúlt évben az adófizetők egy része, ismét 
szervezetünket jelölte meg kedvezményezettként 
személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásakor. 
Az értesítés szerint ennek várható nagysága 75.500 
Ft.  
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Arra szeretnék kérni mindenkit, akinek van valami 
ötlete ennek az összegnek a felhasználására – 
olyan módon, hogy az az egész közösség javát 
szolgálja – keressen meg és mondja el javaslatát. 

 
Bozó Sándorné 

elnök 
 
 
A Kiskunmajsai Kistérségi Szakorvosi 
Rendelőintézet szeptember elsején nyitotta 
meg kapuit Kiskunmajsa, F ő u. 66. szám alatt.  
 
A továbbiakban az általános járóbeteg-szakellátás 
Móricgát lakosai számára is itt lesz biztosított. 
Bizonyos átmeneti időszakig a Kiskunfélegyházi 
Rendelőintézetben is fogadják a móricgáti 
betegeket, de erre érdemes előtte telefonon 
rákérdezni, még abban az esetben is ha van 
időpontunk. 
 
Háziorvosi beutaló nem szükséges: urológia, fül-, 
orr-, gégegyógyászat, bőr- és nemibeteg-ellátás, 
szemészet, szülészet-nőgyógyászat, sebészet és 
pszichiátria szakrendelésekre, a többi rendelésre 
viszont igen.  
 
A betegek fogadása, és ellátása az intézményben 
telefonon történő (77) 581-033; (77) 581-034; (77) 
481-325, vagy személyes bejelentkezés után, 
előjegyzés alapján történik.  
 
A Központi Orvosi Ügyelet változatlan helyen és 
rendelési rend szerint fogadja az ellátást 
igénylőket.  
/Az újság melléklete: Kiskunmajsai Kistérségi 
Szakorvosi Rendelőintézet – Rendelési idők/ 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Gyümölcskocka - sütés nélkül  
 
Hozzávalók : 1 kg apróra összekockázott alma, 
meggy vagy bármely idénygyümölcs, 20 evőkanál 
cukor, kevés fahéj, 20 evőkanál búzadara, 2 
csomag vaníliás pudingpor, 1 l tej, cukor, 1 cs. 
babapiskóta, 2 dl tejszín 
 
Elkészítés : 1 liter vizet 20 evőkanál cukorral és 1 
kg gyümölccsel felteszünk főni. Ízesítjük kevés 
fahéjjal. 5-10 perc főzés után beleöntünk 20 
evőkanál búzadarát, és addig kevergetjük, amíg a 
dara megfő. (kb. 5 – 8 perc) Egy tepsit kivizezünk, 
és belesimítjuk a masszát. A tetejét 
babapiskótával kirakjuk. 2 csomag vaníliapudingot 
1 liter tejben, tetszés szerinti cukorral, előírás 
szerint megfőzünk, és még forrón a piskótákra 
öntjük.  
 

Ha kihűlt, 2 dl tejszínből habot verünk, és a 
tetejére simítjuk. /Ez el is maradhat, díszíthetjük 
csokoládéreszelékkel is, vagy esetleg 
tortadarával./ Hűtőben jól lehűtjük, nagyobb 
kockákra szeleteljük.  
Forrás: www.etelek.net 
 

HUMOR 
 
Néni kérem, leülhetek a zsákjára? 
- Persze fiam, csak a tojásokra vigyázzon! 
- Tojások vannak benne? 
- Nem, szögesdrót 

☺ 
Két bankár találkozik. Azt mondja az egyik: 
Teljesen kiborít ez a válság. Nem tudok aludni. Te 
hogy aludtál? 
Mire a másik: 
- Mint egy csecsemő. Egész éjjel sírtam és 
kétszer „összetojtam” magam. 

☺ 
- Te Gazsi, oszt hol dolgozol? 
- Sehol. 
- Ott ne hagyd! 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 
 


