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IX. évfolyam, 3. szám 2011. március 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

VaslakodalomVaslakodalomVaslakodalomVaslakodalom
 
Örömteli eseményre került sor Móricgáton az 
elmúlt hétvégén. Vaslakodalmat ünnepeltek 
Szabó István, és neje Ladányi Julianna.  
 

 

Az ünnepeltek megerősítették házassági 
fogadalmukat. 

 

A vaslakodalom jelképezi a vasakaratot, mely a 
házasságot a csúcson és a mélyponton 
egyaránt boldogságban és békességben tartja.  
 
A házaspár 1946. március 3.-án mondta ki a 
boldogító igent, és most hatvanöt év elteltével 
megerősítették fogadalmukat. 
 
Szent Pál Szeretethimnuszával gratulálunk a 
Szabó házaspárnak 65. házassági 
évfordulójához. Még nagyon sok, örömben, 
békességben együtt eltöltött évet kívánunk 
nekik. 
 
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a 
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga 
javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója 
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az 
igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.„ 
 

 

  

 
Nőnap alkalmából ezzel a 

virágcsokorral 
köszöntjük a Móricgáti 

Újság valamennyi Kedves 
Hölgy Olvasóját! 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Egyszer úgy a hatvanas években egy márciusi 
napon végre Móricra is belopakodott a tavasz. 
Langyos szellő fújdogált, napfényben fürdött a táj. 
A tanyák körüli kertekben megkezdődtek a tavaszi 
munkák. Mindenki veteményezett, végezte az 
ilyenkor szokásos munkát. Szívesen tették, mert 
már eleget ültek a félig sötét konyhácskák lócáján. 
Végre kint lehettek a szabadban. Nem számított 
hogy a nehéz kertimunka után megfáradnak. A 
tavasz langyos melege belopakodott a szívekbe, 
és valahogy mindenkinek jó kedve volt. Nagyokat 
köszöntek egymásnak a szomszédok és még kis 
humorral is megtoldották azt.  
 
Egy öregasszony is előbotorkált, sápadt orcáját 
nap felé fordítva hunyorog. Órákat elüldögél 
idekint a sámlin. Maga sem érti hogy ezt a tavaszt 
mégiscsak megélte. Már régóta minden télbe az 
utolsót látja, és ezt újra és újra megemlíti, ha 
valaki mégis csak nem tudná. Most aztán megint 
itt ül a tavaszi verőfényben, és boldogan hallgatja 
a méhecskék zümmögését, a sok madár köszöntő 
énekét. Ez az Ö fülének nagyon kedves emlék, 
ilyenkor megint fiatal, és sorjába veszi hogy 
hajdan mint is volt, régi arcok ötlenek elébe, 
elrakott régi történetek fölélednek, megint vetnek, 
aratnak, bálban táncol, mintha ma lett volna, úgy 
tűnik.  

A rég frissen él, a tegnap feledésbe merül. Már 
csak ilyen az öreg. Arra már nem emlékezik, hogy 
tegnap mit is evett, vagy ki mit mondott, a múltba 
kóborog, ott érzi jól magát. Kint ül a napfényben, 
csontos vékony ujjai görcsösen szorítják a 
kifényesedett görbebotot, mint egyetlen 
megbízható támogatót. Vele már amúgy sem 
beszélget senki, csak elmennek mellette, rá se 
néznek, mintha ott sem volna. Így újra-újra 
visszaesik a régbe, ott érzi magát otthon, ott még 
van szava, figyelnek rá. Néha elszunyókál, valaki 
ráterít egy pokrócot, nehogy fázzon, mert az 
öregek csontjaiban van már a hideg, és már 
onnan bizaz ki nem jön többet. Fölnéz a 
magasba, mintha messzire látna, pedig nem lát Ő 
már közelre sem. Inkább a hangra figyel jobban. 
Arcát az ég felé fordítja, ahonnét ez a jó kis meleg 
jön, mintha nem telne be vele.  
 
A pokróc lecsúszik róla, de csak ül és néz fölfelé, 
a lelke már messze szárnyal, fönt egyre 
magasabban, megkönnyebbülve, súly nélkül, 
fájdalmait eldobva szárnyal a madarakkal, majd 
egyre följebb. A lent hagyott összeaszott kis test 
lassan meggörbül, koppanva leesik a bot, majd Ö 
is eldől véglegesen, ezen a földön már nem fog 
fölállni. De a tavasz az nem hőköl meg rajta, csak 
kis szellővel megborzolja arcába hulló hófehér 
haját.  
Örökre elment, és még csak észre sem vették! 
Csak az öreg Bodri jajdul fel szomorúan, könny 
nélküli keserves kutya sírással...  
 

Írta Nagy Endre 
 

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület 2011. február 15-én 
ülésezett. 
A Képviselők módosították a 2010. évi 
költségvetést, majd elfogadásra került a 2011. évi 
költségvetésről szóló rendelet.  
A bevételi és kiadási főösszeg 53.328.000.- Ft. A 
normatív hozzájárulás mértéke csökkent, az 
adóbevételek a tavalyi szinten kerültek 
tervezésre. Az önkormányzatnál 
létszámcsökkentést hagyott jóvá a Képviselő-
testület, így csökken a bérkiadás. 
 
Egy jelentős beruházás fog megvalósulni 2011-
ben, a faluközpont kialakítása pályázati 
támogatásból. A közfoglalkoztatás rendszere 
átalakult, átlagosan két fő bérpótló juttatásban 
részesülő személyt foglalkoztatunk éves szinten. 
A Körjegyzőség és Intézményi Társulás (óvoda, 
iskola, könyvtár, idősellátás) működéséhez 18,9 
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millió forintot ad át az önkormányzat 
Jászszentlászló részére. 
2010. I. felében közművelődési szakfelügyeleti 
ellenőrzést tartott a minisztérium Móricgáton. 
Ennek megállapításait megtárgyalta a testület, és 
ehhez kapcsolódóan új közművelődési rendeletet 
alkotott. 
 
Együttes ülést is tartottak a képviselők 
Jászszentlászló Képviselő-testületével. 
Módosították a 2010. évi költségvetést, és 
elfogadták a Körjegyzőség és Intézményi 
Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését.  
 
Az óvodai és iskolai beiratkozások időpontját 
2011. április 13 - 14-re tűzték ki. A beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumokról bővebb értesítést 
később tesznek közre az intézményvezetők. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Tisztelt Gazdálkodók!  
 
Ezúton kívánom tájékoztatni az érintetteket, hogy 
a 18/2009(II.6)FVM rendelet és a 
13/2011(III.9)MVH közlemény alapján ,a 2010. 
gazdálkodási év vonatkozásában sokan 
monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek. A 
kötelezettek listája megtekinthet ő a Magyar 
Agrárkamara GAZDÁLKODÓI INFORMÁCIÓS 
SZOLGÁLAT ügyfélszolgálati irodájában 
Jászszentlászló Rákóczi u 20 / Közösségi Ház/ .  
 
Az adatszolgáltatást, elektronikus úton, 2011. 
február 15 –től, 2011.március 15-ig terjedő 
időszakban kell teljesíteni. Az adatszolgáltatásra 
azok a kötelezettek, akik 2009 ill. 2010 évben az 
alábbi területeken támogatási határozatot kaptak. 
Ezek lehetnek pl: Agrárkörnyezet Gazdálkodási 
célprogramok, Kedvez őtlen adottságú 
területek kiegészít ő támogatása, gépesítési 
támogatások, erd őtelepítés, stb . A monitoring 
adatszolgáltatás kötelező, nem teljesítése 
büntetést vonhat maga után.  
Teljesíteni kétféleképpen lehet.  

1. ha van bejelentett ügyfél kapus 
lehetősége , akkor önállóan is 
elkészíthet ő, az MVH honlapján 
részletes kitöltési útmutató, és 
oktatófilm is található  

2. 2. ha ilyen lehet ősége nincsen akkor 
ügysegéd igénybevétele szükséges .  

Ügysegéd lehet az agrárkamara tanácsadója, 
hétfőn és pénteken munkaidőben, vagy a 

falugazdász ügyfélfogadási időben, ill. bárki, aki 
ügyfélkapuval és kellő gyakorlattal rendelkezik a 
feladat végrehajtáshoz. Részletesebb tájékoztatás 
végett szíveskedjenek az agrárkamara 
tanácsadóját, vagy a falugazdászt felkeresni, akik 
részletesen tájékoztatják, és segítenek a 
monitoring elkészítésében. A szolgáltatás 
természetesen mindenki számára ingyenesen 
vehető igénybe.  
 
Jászszentlászló, 2011-02-21  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
Február 1.-től február 29.-ig 

 
Születés: nem volt. 
Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás:  nem volt. 
 
 

Gyógytorna 
 
Március hónaptól a Művelődési Házban heti egy 
alkalommal, szerdán 19-től 20 óráig gyógytorna 
indul. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
továbbiakban a Művelődési Házzal kapcsolatos 
ügyekben Bozó Sándornét keressék a 06-30/591-
0198-as telefonszámon. 
 

HUMOR 
 
Egy munkanélküli jelentkezik a Nagy 
Szoftvergyártó Céghez takarítói állásra. A HR-es 
behívja, elbeszélget vele, és teszteli: söpörje fel a 
padlót, és utána azt mondja:  
- Ok, felveszlek, add meg az e-mail címedet, és 
elküldöm neked a megfelelő 
formanyomtatványokat, és a munkakezdés 
dátumát.  
A munkanélküli reménytelenül elmondja neki, 
hogy nincs számítógépe, és e-mail címe sem. A 
HR-es azt válaszolja, hogy akkor sajnálja, de 
mivel nincs e- mail címe, virtuálisan nem is 
létezik, és ha nem létezik, nem tudja felvenni. A 
munkanélküli kijön, nem tudja, mihez kezdjen 
összesen, 10 dollárral a zsebében. Elhatározza, 
hogy bemegy egy boltba, és vesz a maradék 
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pénzén egy láda paradicsomot, 10 kilósat, és 
háztól házra jár, kínálja a paradicsomot, és két 
órán belül megduplázza a tőkéjét. Ismét vesz 
paradicsomot, ismét házaknál adja el, és így a 
végén 60 dollárja van.  
Ekkor realizálja, hogy pénzt ezen a módon is 
kereshet, és ettől kezdve minden nap kora 
reggeltől késő estig így keres pénzt, megtriplázva, 
négyszerezve minden nap a pénzét. Pár héttel 
később vesz egy szekeret, majd egy kamiont, 
majd egy kis flotta házhoz szállító kamiont. 5 év 
elteltével a hajdani munkanélküli az USA 
legnagyobb élelmiszer kereskedelmi láncának 
tulajdonosa.  
Gondol ezért a családja jövőjére, és elhatározza, 
hogy életbiztosítást köt. Felhív egy biztosítási 
ügynököt, választ egyfajta biztosítást, és amikor a 
beszélgetés befejeződik, az ügynök megkérdezi, 
milyen e-mail címre küldheti az ajánlatát. A férfi 
azt válaszolja, nincs e-mail címe. Furcsa, 
válaszolja a biztosítási ügynök, nincs e-mail címe, 
és mégis mennyi mindent elért, vajon mire vitte 
volna, mit csinálna ma, ha lett volna e-mail címe? 
A férfi gondolkodik, majd azt válaszolja: takarító 
lennék a Nagy Szoftvergyártó Cégnél.  
 
1. tanulság: az Internet nem oldja meg az életed.  
2. tanulság: ha nincs e-mail címed, de sokat 
dolgozol, lehet belőled milliomos.  
3. tanulság: ha megkapod ezt az e-mailt, 
valószínűleg közelebb vagy a takarítóhoz, mint a 
milliárdoshoz... 
Forrás: www.viccmester.hu 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Csirkés kuglóf 
 
Hozzávalók:  
1 kg csirkemell, 
20dkg bacon szalonna 
15 dkg szalámi vagy kolbász 
25 dkg sajt reszelve 
6 tojás, 
snidling, petrezselyem zöldje, 
ízlés szerinti fűszerek  
Elkészítés:  
1. A kuglófsütőt kibéleljük sütőpapírral.  
2. Ezután befűszerezett hússal beborítjuk a forma 
alját. 
Ennek a tetejére teszünk pár szelet szalonnát, a 
vékonyra szeletelt szalámit, a reszelt sajt felét és 
4 egész tojást, az apróra vágott snidlinget, és 
petrezselyem zöldet. Az egészet befedjük a 
maradék szalonnával. 
3. Az ezt követő réteg ismét hús, majd a sajt 
másik fele amit két felvert tojással öntünk le. 

4. 175fokon kb. 1 órát sütjük. 
Kiborítjuk a formából, ha nem pirult volna meg: 
még visszatesszük a sütőbe egy kicsit, hogy színt 
kapjon ez a fele is. 
Forrás: www.mindmegette.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 
A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 


