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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 
 

Szeptember 21.-én ismét megrendeztük a Szüreti 
Felvonulást és Bált. 
Szombat délután érkeztek meg a lovas kocsik a 
Művelődési Házhoz, majd a kisbíró vezényletével 
elkezdődött a felvonulás. Az összegyűlt ünneplő 
közönség lovas kocsikra szállt, hogy a menet 
egész Móricgátra elvigye a mulatságot és az 
örömöt. Útközben meg-megálltunk, táncoltunk és 
daloltunk, és a megállóknál finom házi pogácsával 
és jó borokkal kínálták körbe a felvonulókat. 
 

 
 
A Móricgáti szüret ezzel azonban még közel sem 
ért véget, uzsonnával, a szerb és magyar borok 

kóstolójával, kézműves foglalkozással, szőlős 
sütemények versenyével folytatódott. A felvonulás 
estéjén most is mint évről évre hagyományosan 
bált tartunk, ahol a Party zenekar húzta a 
talpalávalót. 
 

A Szüreti felvonulás és mulatság az Európai Unió 
által finanszírozott Magyarország-Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
részeként a „Közös kulturális örökségünk és 
kulináris hagyományaink, tematikus útvonal a 
gyümölcstermelés és méhészet szerepének 
erősítésére a határ menti régióban - HONEY-
CHERRY" című, HUSRB/1203/212/164. számú 
projektből valósult meg. 
 

Ez a közlemény az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával valósult meg. A közlemény 
tartalmáért teljes mértékben Móricgát Községi 
Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az 
semmilyen körülmények között nem tekinthető az 
Európai Unió és /vagy az Irányító Hatóság 
állásfoglalását tükröző tartalomnak. További 
információ az IPA projektekről: http://www.hu-srb-
ipa.com 
 

 

Móricgát Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 
2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és 
a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan. 

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának  

határideje: 2013. november 15. 

A pályázati kiírást a Móricgáti Faluháznál hivatali 
időben lehet megtekinteni. 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szabó 
István felmondása miatt a továbbiakban az 
önkormányzat alkalmazásában álló Csíkos Tibor 
látja el a temetőgondnoki feladatokat. 

http://www.hu-srb-ipa.com/
http://www.hu-srb-ipa.com/
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A temetővel kapcsolatos problémákkal őt lehet 
keresni a 06-30/9412766-os telefonszámon. 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Móricgáti tanyák az utolsó években igen 
megfogyatkoztak. Sok üresen áll, de nagyon sok 
már romokban hever, vagy már csak egy kis 
agyagrakás jelzi a helyét. A lakosság 
megfogyatkozott.  
Sajnos ez a folyamat még a továbbiakban is 
jellemző lesz erre a környékre. A néhány mindenre 
elszánt őslakos megpróbálja a földeket megművelni, 
rendben tartani. De az Ö gyermekeik is nagyrészt 
már elköltöztek, és nem lesz aki majd átvegye a 
szülőktől a gazdaságot. Ha végig nézünk a 
tanyasorokon, ott is csak nagy részben már idősek 
laknak. egyre nehezebben bírják a kerteket rendben 
tartani. Régebben csak a tanyák maradtak lakó 
nélkül, de ma már a falu házaira is egyre jobban ez 
a jövő vár megállíthatatlanul. Ha ez a születési arány 
továbbiakban is hasonló marad, akkor húsz év 
múlva már csak elvétve fog még valaki itt élni. 
 
Bizonyára megrendítő amiket itt most írok, de ha a 
jelenlegi ötven- hatvan év körüliek 
visszaemlékeznek, akkor még egy nyüzsgő, élettel 
teli Móricgátot látnak maguk előtt. Mind a két iskola 
padjai megtelve gyermekkel. Még délután is volt 
tanítás. A gyárak kéményei füstöltek, volt munkahely 
bőven. Mindenfelé takaros tanyák, megművelt 
kertek, jártas dűlőutak. Ha most egy tanyát 
mégiscsak megvesz valaki, az általában külföldi, aki 
soha nem fog termelő munkát folytatni. 
A házakra sem lehet vevőt majd találni, mert a 
munkahelyek hiányoznak, rosszak az utak. De 
mindez, amit most itt leírtam jellemző az egész 
ország falvaira. Jászszentlászlón is legalább 
harminc ház várja mindhiába a vevőt. A sokáig 
lakatlan épületek azután majd megrogynak, nem 
lesz aki már javítgassa, betapassza, bemeszelje. 
Már csak valami csoda segíthet, de ilyen csodák 
sajnos csak ritkán vannak. A lakosság elvándorol a 
városokba, vagy egyenesen külföldre megy. A 
pártok ígérgetnek, egymásra mutogatnak, de igazán 
nem tudnak ök sem  tenni semmit. Egy 
visszafordíthatatlan folyamat megindult.  
 
Valamikor is voltak már itt falvak, de ma már a nevét 
sem tudja senki. Megint egy ilyen jövő előtt állunk? 
Végtelen erdők veszik birtokukba ezeket a tájakat? 
Majd csak az archívumban lehet megtalálni, hogy 
hogyan hívták az erre található falvakat? Fákkal 
benőtt régi sirok jelzik hogy itt emberek laktak? 
Európában már sokfelé találhatók ilyen egykori 
falvak nyomai, ahol ma már senki sem él.  
 
Mi lesz veled Móricgát? Jó lenne, ha még az 
unokáink is láthatnának téged a régi fényedben, ha 

házacskáidban lakhatnának, és boldog Mórici 
emberként élhetnének hosszú időkön keresztül.  
 

Írta: Nagy Endre 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

 
A rezsicsökkentéssel összefüggésben 

a fogyasztóvédők is ellenőrzik a 
szolgáltatókat 

 
A kormány rezsicsökkentési programjával 
összefüggő, a Kormányhivatalt és a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét érintő 
feladatokról, illetve az eddigi tapasztalatokról tartott 
sajtótájékoztatót dr. Kerényi János 
kormánymegbízott és dr. Horváth Zsuzsanna, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének igazgatója. 
Tájékoztatójukon elhangzott, hogy Bács-Kiskun 
megyében valamennyi közüzemi szolgáltató eleget 
tett rezsicsökkentési kötelezettségének. 
 
Dr. Kerényi János kormánymegbízott emlékeztetett 
arra, hogy 2013. január 1-jétől a villamos energia, a 
földgáz és távhő díját tíz százalékkal mérsékelte a 
kormány. Július 1-jétől csökkent a víziközmű 
szolgáltatás, a szemétszállítás, a kéményseprés és 
a palackos gáz ára is. Novemberben a villany, a 
vezetékes gáz és a távhőszolgáltatás területén 
további, több mint tizenegy százalékos 
rezsicsökkentés következik. Mindez egy négytagú 
család esetében éves szinten nyolcvan-százezer 
forint megtakarítást eredményezhet.  
 
A sajtótájékoztatón a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségének igazgatója arról számolt be, hogy 
a megyében valamennyi közüzemi szolgáltató eleget 
tett rezsicsökkentési valamint tájékoztatási 
kötelezettségének. Az értesítettek azonban sok 
esetben nem tudták értelmezni a számlát, ezért a 
felügyelőséghez fordultak. Az igazgató asszony 
elmondta, hogy ilyen panaszok esetén a 
Felügyelőség rövid határidőn belül egy hosszabb 
tájékoztatást adott a fogyasztó felé, melyben 
igyekeztek megértetni a fogyasztókkal a számla 
tartalmát. Ez a munka mindenképpen 
eredményesnek mondható, tekintettel arra, hogy ezt 
követően egyetlen esetben sem kezdeményeztek 
eljárást a panaszos fogyasztók a közüzemi 
szolgáltatóval szemben. 
Dr. Horváth Zsuzsanna hozzátette: továbbra is 
várják a fogyasztók észrevételeit. Kijelentette, hogy 
a rezsicsökkentés megvalósulása érdekében 
alapvető fontosságú a szigorú és következetes 
hatósági fellépés, melynek eredményeképpen a 
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kormányzati szándék szerint a fogyasztók széles 
köre érzékelheti ezen intézkedések előnyeit. 
 
A fogyasztók kérdéseikkel, észrevételeikkel és 
esetleges panaszaikkal a Bács-Kiskun Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez 
fordulhatnak, levélben a 6001 Kecskemét, Pf.: 
209. levelezési címen, elektronikus levélben a 
fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu e-mail címen, 
telefonon a  06-76-481-405 telefonszámon vagy 
személyesen a 6000 Kecskemét, Klapka utca 34. 
szám alatti kirendeltségen. 
  

 

KÖZLEMÉNY 
  

További intézkedések a veszett rókák miatt 
Legeltetési tilalom elrendelése és ebzárlat 
kiterjesztése a rókaimmunizálás területén 

 
A közelmúltban Kecskemét és Kiskunfélegyháza 
települések közigazgatási területén rendellenesen 
viselkedő rókákat észleltek. A laboratóriumi 
vizsgálatok igazolták a veszettség gyanúját. Ezen 
esetekkel kapcsolatban az illetékes járási 
főállatorvosok elrendelték Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza települések közigazgatási 
területére vonatkozóan a 90 napig tartó ebzárlatot, 
az adott udvarok állatállományára vonatkozó 90 
napig tartó forgalmi korlátozást és hatósági 
megfigyelést, valamint az érintett udvarok 
állatállományának veszettség elleni oltását. 
Elrendelték továbbá Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza települések közigazgatási 
területére a rókák lebőrözésének tilalmát.  
 
Több éve tart a rókák évi kétszeri, szájon át történő 
veszettség elleni immunizálása a mellékelt térkép 
szerinti területen. A megállapított veszettség-esetek 
miatt a rókaimmunizálás területe kiterjesztésre került 
az érintett települések (Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza) 50 km-es körzetével. A 
vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az 
érintett területeken az illetékes járási főállatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni. 
Mindezek értelmében 2013.10.05.  (immunizálás 
kezdete) számított 14 nap időtartamra a járási 
főállatorvosok ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendeltek el a kibővítés miatt a megye (majdnem) 
teljes területére! 
A legeltetési tilalom és ebzárlat az immunizálás 
kezdetétől 14 napig, vagyis október 5-től október 19-
ig lesz érvényben a megye területén. Kecskemét 
város és Kiskunfélegyháza város területén 
(veszettség észlelésének helyei) a legeltetési tilalom 
elrendelése szükséges október 5-től október 19-ig,  
a szeptember 13-án elrendelt 90 napos ebzárlat 
érvénye mellett. 
 

Kérjük az állattartókat, gazdákat és 
kutyatulajdonosokat, hogy a fenti tilalmakat állataik 
védelmében fokozottan tartsák be.  
 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskunmajsai Járási Hivatal 

dr. Kiss Melinda 
hivatalvezető 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 
A VIZITÁRSULATI  TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ÉS 

ALKALMAZÁSA 
 

Az elmúlt időszakban sok gazdálkodó kapott 
felszólító levelet a Kiskunmajsa és Környéke Vízi 
társulattól, hogy az esedékes társulati tagi 
hozzájárulást meghatározott időn belül fizesse meg. 
Ellenkező esetben jogi útra terelik és közadó 
módjára a társulat a tartozást a felmerült költségeivel 
és kamataival együtt behajtja. Ez sok gazdálkodó  
számára érthetetlen, mert tudomásuk van arról, 
hogy  a 2010. évi CX. törvény 39.§.-a a 2009. évi 
CXLIV. törvényt,mely az adók módjára behajtható, 
kötelező érdekeltségi hozzájárulás közadók módjára 
történő behajtásáról szól, 2011.január 1.napjával 
megszüntette, így az ez irányú kötelezettség is 
megszűnt. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azonban 
felhívja a figyelmet, hogy a 2012. évi CXXVIII. 
törvény 65.§ kibővítette a vízi társulatokról szóló 
törvényt. Ennek értelmében a társulat szervei 
(küldöttgyűlés, intézőbizottság és felügyelőbizottság) 
kibővültek a közgyűléssel. A közgyűlést az 
intézőbizottság elnöke hívhatja össze,illetve a 
felügyelő bizottság elnöke, amennyiben a tagság 
min 25 % - a írásban kéri A törvény a közgyűlés 
hatáskörébe rendelte a társulati feladatok 
ellátása érdekében a tagok fizetési 
kötelezettsége mértékének és felhasználásának 
meghatározását. Ennek értelmében a gazdálkodók 
kötelesek a vízi társulatoknak tagi hozzájárulást 
fizetni, ha arról szabályszerűen összehívott 
közgyűlésen, kétharmados többséggel hozott döntés 
született 
 
A közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét 
tartalmazó értesítést minden tagnak a közgyűlés 
megtartására kitűzött időpontot legalább 15 
nappal megelőzően meg kell küldeni és a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
 
A fentiekből következően, felvetődik a kérdés, hogy 
a  Kiskunmajsai Vizi társulat mennyire járt el 
szabályosan amikor meghatározta  a tagi 
hozzájárulási költség megfizetését, mértékét. 
Mennyire tett eleget a  közgyűlés összehívása 
szabályainak, az érdekelt tagok kaptak –e a 
törvényben meghatározott  névre szóló értesítést 
mely alapján részt vehettek volna taggyűlésen.  

mailto:fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
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Ugyanis a korábban bevett gyakorlat, mely szerint 
elegendő taggyűlés tervezett időpontját a helyben 
szokásos módon közzé tenni nem járható út. Ha a 
vízi társulat a törvényi előírásoknak megfelelően 
hívta össze a taggyűlést, és azon döntött a kötelező 
tagdíjfizetésről, akkor a társulati tag fizetési 
kötelezettsége fennáll. 
A költségek indokolatlan növekedése elkerülésére, 
célszerű a fizetési felszólításnak eleget tenni. 
    forrás: Sajtóközlemény/NAK/ 

Sebestyén János GISZ tanácsadó  
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 
A két kép között nyolc különbséget találhattok, aki 
behozza a megfejtést a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Zöldséges pulykamell római tálban 
 

Hozzávalók 6 főre 

 1 kukoricakonzerv 

 cukorborsó ízlés szerint 

 6 szelet pulykamellfilé 

 1 fej vöröshagyma - karikára vágva 

 2 pár virsli - karikára vágva 

 5-6 főtt tojás - szeletelve 

 sajt - reszelve 

  fűszersó 
Beáztatatjuk a római /vagy pataki/ tálat az előírás 
szerint. A hozzávalók felsorolásának sorrendjében 
belerétegezzük a hozzávalókat úgy, hogy minden 
réteget fűszersóval megszórjuk. 
Hideg sütőben kezdjük a sütést. Sütési idő kb. 60 
perc. 
Forrás és további receptek: www.nosalty.hu 

 

HUMOR 
 
Sétál egy ember a városban, és látja, hogy a 
parkosítási munkálatoknál két munkás dolgozik. Az 
egyik gödröt ás, a másik azonnal visszatemeti a 
gödröt. Emberünk odamegy hozzájuk és 
megkérdezi: 
- Mondják, jóemberek! Van valami értelme annak, 
amit csinálnak? 
- Tudja, valójában mi hárman vagyunk, a Géza 
kiássa a gödröt, a Pista ülteti a fát, én meg 
visszatemetem a gödröt. Na de a Pista most éppen 
betegszabadságon van, és ez még nem jelenti azt, 
hogy nekünk nem kell dolgoznunk! 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

2013. szeptember hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt.  

 

 

Értesítjük a Tisztelt Híveket, hogy Mindenszentek 
napján, november 1.-én /pénteken/ ½ 11 órakor 
tartunk szentmisét.  
A szentmise után együtt megyünk ki a temetőbe és 
közösen imádkozunk elhunytainkért. 
Ekkor lesz lehetőség sírszentelésre is. 
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