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IX. évfolyam, 11. szám 2011. november 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

A fiatalság mércéje 
 
A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szel-
lem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az 
érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy 
győzelme a lustaságon. 
 
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az 
évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kial-
szik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik 
meg. Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, 
reménytelenség: mind hosszú évek, melyek nem-
csak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket 
is. Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – 
csodára szomjazik, elámul a csillagok örökké-
valóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: 
nem fél a kockázattól: gyermeki kíváncsisággal 
várja: mi lesz holnap: szabadon örül mindennek. 
 
Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint 
a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan 
öreg, mint a félelmed. 
 
Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal 
vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a 
merészség, a nagyság – az ember, a föld, a 
végtelenség hírnökeit. 
 
Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, 
és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus 
megdermessze a szívedet.  

Albert Schweitzer  

Móricgát község Önkormányzata 

köszönti minden 60. életévét betöltött 

lakosát, és meghívja az 

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE 

2011. november 19.-én /szombaton/, 12 órára 

a Móricgáti Művelődési Házba. 

 
Programjaink : 

� Ünnepi köszöntőt mond 
Csontos Máté polgármester, 

� A Bócsai Nyugdíjas Asszonykórus 
és Zenekar fellépése, 

� A Jászszentlászlói óvodások 
műsora, 

� A Jászszentlászlói iskolások 
műsora, 

� Ebéd /pörkölt, sütemény, üdítő, sör/, 
 

Csontos Máté 
 polgármester 

 
Az ünnepségre való eljutást és hazajutást ingyenes 

falubusz-járattal biztosítjuk. 
 

 
 

MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉSRE 
 

Tisztelettel meghívjuk minden lakosunkat 2011. november 25.-én (péntek) 17 órára  
a Művelődési Házban tartandó falugyűlésre. 

 

A falugyűlés témái: 
 

1.) Csontos Máté polgármester beszámolója a 2011. évi munkáról, a 2012. évi tervekről, távlati 

elképzelésekről. 

2.) Bozó Sándor falugondnok beszámolója. 

3.) Egyebek. 

Móricgát Község Képviselő-testülete 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
Albert Schweitzer: A fiatalság mércéje 1. old. 

Meghívó Idősek napjára 1. old. 

Meghívó falugyűlésre 1. old. 

Körjegyzői tájékoztató 2. old. 

Móricgáti történetek 2. old. 

Agrárkamarai hírek 3. old. 

Közérdekű közlemények 4. old. 

Humor 4. old. 

Háziasszonyok rovata 4. old. 

Gyerekeknek 4. old. 

 

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület 2011. október 13-án tartott 
ülésezett.  
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj Pályázathoz. A beadási határidő 2011. 
november 14. Döntés a november végi testületi 
ülésen várható. 
A képviselők elfogadták a 2012. évi belső 
ellenőrzési tervet. A jövő évben az adóigazgatási 
feladatok ellátást fogja a belső ellenőr vizsgálni. 
 
Módosításra került a Körjegyzőség ügyfélfogadási 
ideje a Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 8. szám 
alatti székhelyen: 
 

Hétfő:  730-tól 16 óráig 

Kedd:  730-tól 16 óráig 

Szerda: nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök:  730-tól 16 óráig 

Péntek:  730-tól 1330 óráig. 

Kérjük az új ügyfélfogadási idő betartását. 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta a 
mozgókönyvtári feladatellátás lehetőségét. 2012. 
január 1-től a megyei könyvtár nyújtja a könyvtári 
szolgáltatást Móricgáton. Ez mindenképpen 
megtakarítást jelent a településnek, hiszen így a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társuláson 
keresztül többlet normatívához jutunk, amit a 
megyei könyvtár a móricgáti könyvtárra fordít. 
 
 Kovács Tímea 
 körjegyző 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Móricgátra nem csak a hullámzó homokdűnék 
voltak jellemzőek, hanem igen nagy kiterjedésű 
vízzel borított területek is. Ezeket benőtte a 
rekettye, fűzfa és csak nagy nehézségek által 
lehetett a közepére bejutni. Zsombékról 
zsombékra ugrálva, nem megállva, mert elnyelte 
az embert a tőzeg. Csak azok merészkedtek 
bentebb, akik igazán kiismerték magukat. Igazi 
madárparadicsomnak számított mindenkor ez a 
környék.  
 
Pandúrok, csendőrök, rendőrök is nagy ívbe 
kikerülték az ilyen környéket. Ennek 
köszönhetően valaha a betyárok, később meg a 
vadorzók, meg a törvény elöl bujkálóknak volt ez 
egy kitűnő hely. Még a hatvanas években is víz 
csillogott ezeken az őslápokon. Akkor még a 
Szilák tanyák előtt is ilyen terület volt található, 
egészen a Forczek Dániel házáig.  
Sőt még egy ilyen szabadságra törekedő, - 
munkára nem is annyira -, ember is élt azon a 
környéken. A Bezsenyi bolthoz nem messze lakott 
egy kis tanyában. Nagy ritkán elment napszámba, 
de inkább kisebb lopásairól volt híres. Kis stílű 
csavargó egyéniség volt inkább. Családja 
jövőjével nem igen foglalkozott, csak a saját 
alkohol utáni szomjúságával. Néha elítélték 
néhány hónapra, de Ö bizony inkább a 
szabadságot választva, sokáig bujkált a törvény 
igazságszolgáltatása elől. Nem tudta igazán senki 
sem a hollétét, mert csak éjjel mozgott. Az Orbán 
Igazgató kis nyaralójából is, a tetőn keresztül 
bejutva, elvitte a házban található dunyhát, 
párnát. Csodálkozott is a nép fölöttébb, hogy 
vajon mit is akar azzal kezdeni.  
 
De egyszer aztán megoldódott ez a rejtély is. 
Csak már jóval a halála után akadtak véletlenül a 
láptenger közepén található néhány méteres kis 
szigetecskére, amelyen Ö egy  kunyhót eszkábált  
össze, gallyból, fűből, amit ott talált. És a 
fekvőhelyén voltak ezek az eltulajdonított 
ágytartozékok. Innen pillanatok alatt elért a 
házához, családjához, vagy azokhoz a kiszemelt 
tanyákhoz, ahol - tegyük fel - éjjel tyúkot lopott. Ö 
volt az utolsó bujdosója, betyárja a Móricgáti 
környéknek, és ezáltal talán egy kicsit híressé is 
vált, de egy biztos hogy sok ember 
emlékezetében ott maradt.  
 
E történtek után hamarosan a Petőfi Tsz 
nagyszabású lecsapolásba kezdett. Eltűntek 
fűzfák a rekettyék, kiszáradtak a lápok, nem 
tanyázik már ott róka és menyét. Nem köröznek 
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fészkelő madarak. Nem ad már oltalmat a 
bujdosónak.  
De szeretnék néha visszamenni legalább egy 
napot a múltba, láthatnám mindazt mely lassan 
már köddé válik az emlékezetekbe.  Az  ilyen 
emberek, mint akiről most írtam, valahogy 
hozzátartoztak Móric  történelméhez, egy része 
annak, amit kár volna kihagyni. Nélkülük talán egy 
kissé unalmasabb lenne a világ. 
 

Irta Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
120/2011. (VII. 20.) számú  

KÖZLEMÉNYE 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehet ő állatjóléti 
támogatások feltételeir ől szóló 139/2007. (XI. 
28.) FVM rendelet szerinti támogatás 
igényléséhez rendszeresített 
formanyomtatványokról  
 
I. A támogatás jogszabályi alapja  
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján – 
figyelemmel a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 
évi XVII. törvény rendelkezéseire – a 
baromfitartók az előírásokon túlmutató állatjóléti 
kötelezettségvállalás ellentételezésére támogatást 
vehetnek igénybe, amennyiben a baromfiállomány 
tartása során biztosítják a nem kívánatos 
anyagtartalomtól, valamint az állati fehérjétől 
mentes takarmány-felhasználást, a mechanikai 
sérülések megelőzéséhez szükséges feltételeket, 
a kíméletes állatmozgatást és szállítást, illetve az 
ivóvíz minőségű vízzel való itatást.  
II. A támogatási kérelmek benyújtása  
A támogatás igénybevételéhez a rendelet 2. § (4) 
bekezdésében hivatkozott, a jelen közlemény 1. 
számú melléklete (N0125) szerinti ”Támogatási 
kérelmet” negyedévente, baromfiállományonként 
egy alkalommal  
a tárgynegyedévet követ ő hónap utolsó 
napjáig  
postai úton,  
az igényl ő lakhelye, illetve székhelye szerint 
illetékes MVH Megyei Kirendeltséghez  
kell benyújtani.  
 
Figyelem! A 2011. I. és a 2011. II. 
tárgynegyedévekre vonatkozó támogatási 

kérelmeket a fenti címre 2011. augusztus 31-ig 
kell benyújtani!  
Az MVH Megyei Kirendeltségeinek postacíme az 
MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) érhető el. A 
támogatás az adott támogatási évben január 1. 
és december 31. között letelepített napos 
baromfira (növendék csirkére, szabadtartásos 
csirkére, gyöngyösre, pecsenyelibára, növendék 
libára, fiatal libára, pecsenyekacsára és növendék 
kacsára), átminősített tenyészkakasra, 
tenyészjércére, valamint étkezési tojást termelő 
jércére (házi tyúk) és átminősített előnevelt 
pulykára, illetve levágott összes baromfifélére 
igényelhető.  
Amennyiben a növendék pulyka 
átmin ősítésének id őpontja a rendelet-
módosításból adódóan az átminősítési kor 3 
hónaposról 40 naposra történő csökkentése miatt 
2010. november 1. és december 31. napja 
szerinti id őszakra esik , úgy az érintett 
állományra vonatkozóan a támogatási kérelmet a 
2011. első tárgynegyedévi kérelmekre vonatkozó 
határidőig, azaz 2011. augusztus 31-ig kell 
benyújtani.  
A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen 
közlemény 2. számú melléklete (N0118) szerinti, 
a Baromfi Termék Tanács (BTT) ellenjegyzését 
viselő „Szakmai ellen őrzési lapot” . A szakmai 
ellenőrzési lapot az abban előírt 
dokumentumokkal együtt kell a BTT részére 
megküldeni , a támogatási kérelem késedelmes 
benyújtásának elkerülése érdekében lehetőleg 
mielőbb, a tárgynegyedévek során 
folyamatosan .  
III. A közlemény hatálya  
Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba. 
Jelen közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 
baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet szerinti támogatás igényléséhez 
rendszeresített formanyomtatványokról szóló 
59/2010. (IV. 26.) MVH közlemény hatályát veszti.  
IV. Kapcsolódó jogszabályok  
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény;  
- a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet.  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
 

Október hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 
 

FELHÍVÁS 
 
Értesítjük a hölgyeket, hogy 2011. november 15.-
én /kedden/ 8-tól 13 óráig Dr. Francia László 
nőgyógyászati rákszűrőt tart Jászszentlászlón az 
Egészségházban. 
 

Szatmáriné Bazsa Rózsa 
védőnő 

 
 
A mozgó húsbolt Móricgáti nyitvatartási ideje: 

Szerda:   930-tól 1030-ig 

Szombat: 1015-től 1045-ig 

 

HUMOR 
 
Elegem van belőle, hogy örökké csak válogatsz! - 
szidja az asszony a férjét. 
- Hétfőn kifejezetten ízlett a kelkáposzta főzelék, 
kedden is jólesett, szerdán is szívesen megetted, 
csütörtökön sem szóltál rá semmit, most meg azt 
mondod, -- hogy ehetetlen?! 

☺ 

Pistike hazajön az iskolából. 
- Anya! Adjál enni, mert nagyon éhes vagyok! 
- Nincs étel. -Mi az, hogy nincs étel? Akkor főzzük 
meg a papagájt!  
- Nem lehet, nincs víz! 
- Akkor süssük meg! 
- Nem lehet, nincs gáz!  
A papagáj halkan megszólal: - Éljen a gazdasági 
világválság! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Alpesi tarja recept 
 

Hozzávalók 6 főre  
• 5-6 szelet tarja  
• 5-6 közepes burgonya  
• 3 ek liszt 
• 2 egész tojás 
• fokhagyma 
• só 

Tetejére: 
• fokhagyma 

• tejföl 
• sajt 

Elkészítés 
A vékony hússzeleteket kiklopfoljuk sózzuk, 
borsózzuk. 
A burgonyát megpucoljuk, lereszeljük a kisebbik 
reszelőn. Besózzuk, és hagyjuk, hogy levet 
eresszen. Kinyomkodjuk, borsozzuk, majd 
hozzáadjuk a fokhagymát és a tojást, végül a 
lisztet. Összekeverjük. 
Először lisztbe, majd ebbe a masszába forgatjuk a 
hússzeleteket. Olajban lassan szép pirosra sütjük. 
Ha kész, a tetejére tejföllel kevert fokhagymát 
teszünk, végül rászórjuk a reszelt sajtot. 
Rizzsel és burgonyapürével tálaljuk. 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
Aki behozza a rejtvény megfejtését a 
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul. 
 

Móricgáti Újság 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004 

Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát 
Felelős kiadó: Csontos Máté 

Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné 
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné 

Tel: 77/491-010 
Készül a Móricgáti Teleházban. 

 


