XI. évfolyam, 12. szám

2013. december

MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

Szeretettel meghívjuk településünk apraját-nagyját

FALUKARÁCSONYRA
2013. december 23.-án,
hétfőn, 16 órára
a Faluháznál felállított karácsonyfához.
Program:
 Jászszentlászlói Hangász Együttes ünnepi
műsora,
 a műsor után forralt borral, teával,
kaláccsal vendégeljük meg a résztvevőket
az Önkormányzat jóvoltából.

A Képviselő-testület, a Körjegyzőség valamennyi dolgozója,
és az Újság szerkesztői nevében kívánok minden kedves olvasónknak,
Móricgát minden polgárának meghitt,
békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog újévet!
Csontos Máté polgármester
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bátor, hős Tanító néni kitárja az ajtót, és szívélyesen
beinvitálja a kint várókat.
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A nemrégen épült móricgáti iskola igen szép látvány
volt
a
környékben.
A
gyerekek
gyorsan
megszerették. Még így télen is, amikor mindent
beborít a szürke, szinte fojtogatóan sűrű köd, olyan
megnyugtató látvány volt itt a Móricgáti tanyavilág
közepén. Az óriási modern ablakain akadálytalanul
beözönlő fény egésznap világossá tette.
Szokatlan volt a kis ablakos tanyákból idejáró
nebulóknak ez a sok fény. Egy ilyen szép iskolába
sokkal szívesebben jött a gyerekféle. Meg az a
kellemes meleg is hozzájárult mindehhez, ami a
nagy öntöttvas kályhából áradt. Igen jótékony
hatással volt a kis elgémberedett gyereklábakra. De
ahogy a kályha teteje is pirosra izzott, úgy lassan a
kis arcocskákra is visszatért a vidámság, az öröm
pírja.
Jól érezték itt magukat, még a tanulás is sokkal
jobban ment. De a mai napon mégis egy kis izgalom
is ülte meg az osztályt. Minden kintről jövő halk
neszre szinte egyszerre fordultak az ablak felé a kis
fejecskék. Valamit vártak, valami nem mindennapit.
Ez a valami már napok óta izgalomban tartja az
osztályt. Ugyanis hétfőn, az óra folyamán, a tanító
néni, csak úgy "tévedésből" csak úgy szinte
„véletlen" elárulta nekik, hogy a Télapó fog majd
pénteken, tehát ma jönni, és mindenkinek hoz egy
kis ajándékot, talán. De valami kis énekkel kell ezért
Öt majd köszönteni. Hát minden nap gyakorolták is
rendületlenül a Jöjj el hozzánk Télapó, című
dalocskát. Már úgy fújták, mint a Miatyánkot!
És ma végre itt van ez a nagy nap! December
hatodika! De valahogy nem történik semmi. Mi lesz,
ha nem is jön? Már kezdett aggodalom úrrá lenni az
osztályon, amikor a messziről kutyaugatás
hallatszott, és egyre közeledő csengő szó!
Megérkezett a lovas szánkó, a rajta ülő Télapóval,
meg krampuszokkal egyetemben. Nagy zajjal,
lánccsörgéssel már az ajtó előtt álltak. Bent pedig
vagy húsz megszeppent gyermek várta, hogy a
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A krampuszokat nem kellett sokáig invitálni, mert
szinte félrelökték a Tanító nénit, és végigszaladtak a
padsorok között. Virgácsaikkal közben nagyokat
sóztak az asztalokra. Leestek a ceruzák, volt ahol a
tintásüveg dőlt ki, ami még csak fokozta ezt a
rettenetes támadás látványát!
De
akkor
megszólat
a
jóságos
Télapó,
visszaparancsolta a krampuszait, és az osztály
remegő gyermekhangon valahogy csak elénekelte a
Jöjj el hozzánk Télapót, de közel sem olyan harsány
magabiztossággal, mint az utolsó próbán. Minden
gyermek megkapta a kis csomagot, majd a Télapó is
elvonult a segítőivel, számunkra ismeretlen helyre.
De ma már nem tanult senki, hanem egymás
szavába vágva megtárgyalták az átélteket. A Tanító
néni nem szólt rájuk, csak ült a nagy asztala mögött,
és úgy tett mintha valami fontos írni valója akadt
volna, de titokban végigpillantott olykor az osztályon,
és együtt érző mosollyal az arcán tovább írogatott.
Nagyon sok díszes mikulási ünnepélyt láttam már,
de olyan igazi átszellemült gyermekarcokat azóta
sem.

Írta: Nagy Endre

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Sikeres Nyílt nap a Kiskunmajsai
Járási Hivatalban
Nov. 28-án országosan meghirdetésre
került a Hivatalok napja elnevezésű
rendezvény, melynek a Kiskunmajsai járási Hivatal is
a részese volt. A nyílt nap célja, hogy a
közigazgatást közelebb hozza a lakossághoz, hogy
az ügyfelek meggyőződjenek arról, hogy bátran és
bizalommal
fordulhatnak
az
államigazgatási
szervekhez.
A rendezvényt dr. Kiss Melinda hivatalvezető nyitotta
meg egy szemléletes filmmel, ami a Járási Hivatal
tevékenységét mutatta be. Ezt követően az általános
iskolás tanulók járták körbe a Törzshivatal, az
Okmányiroda és Munkaügyi Kirendeltség épületét és
kaptak
rövid
tájékoztatást,
majd
pedig
gyümölcssarokkal kedveskedtek a részükre.
Déltől a középiskolások ismerhették meg a Hivatalt
és kaptak tájékoztatást a közigazgatási életpályában
rejlő lehetőségekről, majd pedig a Menedékváros
vezetője
beszélt
a
szociális
jelzőrendszer
fontosságáról, és hogy kihez lehet fordulni egy-egy
krízishelyzetben, majd egyik lakójuk a nehéz
életútját mesélte el a tapasztalatokat leszűrve.
Kora délután Dr. Faddi Zoltán háziorvos tartott
életmód tanácsadást és állapotfelmérést, majd pedig
a szociális ellátásokról kaphattak tájékoztatást az
érdeklődők.
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Mindeközben rajzpályázatot hirdettünk a gyerekek
számára és közel 100 rajz érkezett be, melyek
díjazásban részesültek.
A Nyílt nap során mintegy 200-300 fő látogatott el a
Járási Hivatalba és nagy sikere volt mind az
előadásoknak, mind pedig a szóróanyagoknak.

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok/nyomtatvanykitolto_programok_vam/vpo
p_r01.html - BEV:J04-es nyomtatvány:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykit
olto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/
bevallasok/bev_j04.html

dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a BEV_J04
bevallás nyomtatvány kitöltése előtt mindig a
legfrissebb – keret- és nyomtatvány kitöltő –
programot telepítsék!
forrás: NAV közlemény

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tájékoztató a 2013. december 4-én kiadott
NAV tájékoztatás alapján
Január 1-től változik a gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés módja

Sebestyén János GISZ tanácsadó
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

GYEREKEKNEK

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése
szerint
2014.
január
1-től
módosul
a
mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés igénylésére vonatkozó
bevallás
benyújtásának
módja.
A
fenti
rendelkezés 2014. január 1-jei hatályba lépésével a
mezőgazdasági
visszatérítés
igénylésére
rendszeresített BEV_J04 számú nyomtatvány
kizárólag elektronikusan nyújtható be.
2014. január 1-én hatályba lépő rendelkezés:
A Jöt. 48/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerint:
adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton a
jogszabályban meghatározott módon és technikai
feltételekkel
teljesíti
a
vámhatósághoz
a
mezőgazdaságban
felhasznált
gázolaj
utáni
jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól
szóló
kormányrendelet
hatálya
alá
tartozó
mezőgazdasági termelő.
Az elektronikus bevallás benyújtás feltétele:
- Ügyfélkapu regisztráció: Amennyiben az ügyfél
nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, azt
előzetesen el kell végeznie. (Az ügyfélkapu
regisztrációval
kapcsolatos
információk
a
www.magyarorszag.hu oldalon találhatóak, vagy az
okmányirodákban kérhetőek.)
- Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció: az
elektronikus
adatszolgáltatás
hozzáférési
jogosultságának kiadását megelőző regisztráció. Az
EÜC regisztráció megszerzéséhez a kérelmet
(VPOP_R01-es nyomtatványon) a székhely szerint
illetékes vámhatósághoz kell benyújtani.
Amennyiben valaki nem rendelkezik számítógépes
elérési lehetőséggel , meghatalmazás alapján külső
személy is elkészítheti. kamarai tanácsadó,
falugazdász , egyéb, vállalkozó : pl: könyvelő
Az
elektronikus
bevallás
benyújtáshoz
szükséges állományok elérhetősége:
- Keretprogram:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_
programok
- VPOP_R01-es nyomtatvány:
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Vízszintes:
4. Papírba csomagolt édesség a karácsonyfa
díszítésére.
5. Mákos tekercs, diós tekercs.
Függőleges:
1. Vaníliás porcukorba forgatott kiflicske.
2. Méhek által készített édes dolgot tartalmazó
karácsonyi sütemény.
3. Habkarika más szóval.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Gesztenyekocka
Hozzávalók:
A tésztához:
 6 tojás
 6 evőkanál porcukor
 10 dkg margarin
 6 evőkanál finomliszt
 fél csomag sütőpor
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 2 evőkanál keserű kakaópor
A tepsi kikenéséhez:
 margarin
 finomliszt
A krémhez:
 1 csomag főznivaló vanília ízű pudingpor
 3 dl tej
 25-30 dkg porcukor
 20 dkg margarin
 50 dkg fagyasztott gesztenyemassza
 2 evőkanál rum
A tetejére:
 6 dl habtejszín
 1 csomag habfixáló
 3-4 evőkanál kristálycukor
 2 evőkanál keserű kakaópor
Elkészítés:
A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, ez
elektromos habverővel maximális fokozaton 3-4
perc. Az olvasztott, de nem meleg margarint
belecsurgatjuk, 1-2 percig tovább keverjük. A lisztet
a sütőporral és a kakaóval összeforgatjuk,
egyharmadát az előzőekre szitáljuk, de még nem
keverjük el. A tojásfehérjét kemény habbá verjük,
egyharmadát a masszára kanalazzuk, óvatosan
összeforgatjuk. A többi kakaós lisztet és tojáshabot
ugyanígy, két részletben hozzáadjuk.
Egy kb. 30 x 30 cm nagyságú tepsit margarinnal
kikenünk, belisztezünk, és a tésztát rásimítjuk.
Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 °C,
légkeveréses sütőben 165 °C) kb. 20 perc alatt
megsütjük.
A krémhez a pudingport a tejben, 10 dkg porcukorral
ízesítve sűrűre főzzük, hűlni hagyjuk. A puha
margarint a porcukorral habosra keverjük. A
fölengedett,
puha
gesztenyemasszát
átpasszírozzuk, a cukros margarinhoz keverjük a
hideg vaníliakrémmel együtt, a rummal ízesítjük.
Egyenletesen a tésztára kenjük.
A tejszínt kemény habbá verjük, a vége felé először
a habfixálót, majd apránként a cukrot szórjuk bele.
Egyenletesen a gesztenyekrémre simítjuk, a tetejére
kakaóport szitálunk, és rövid időre behűtjük, hogy
egy kicsit megdermedjen. Forró vízbe mártott késsel
kockákra vágjuk.
Forrás: www.mindmegette.hu

"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam és
mindig megcsináltam a leckéimet, küldj..."
Közben felnéz a falon levő Mária képre és
elszégyelli magát.
Újabb levelet kezd:
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam, de
sokszor nem csináltam meg a leckéimet..."
Újból felnéz, majd új levél:
"Kedves Jézuska, én nem voltam nagyon jó, és a
leckéimet sem készítettem el..."
Felnéz, leveszi a Mária képet, bezárja a
szekrénybe, és írja az új levelet.
"Jézus! Anyádat túszul ejtettem, követelésem a
következő..."

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Decemberi miserend.
Dec.15.-én /advent 3. vasárnapja/: 10 órától gyónási
lehetőség, /Antal Atya jön gyóntatni/ fél 11-kor
szentmise.
Dec. 22. /advent 4. vasárnapja/: Szentmise fél 11kor.
Dec. 24.-én: du. fél 6-kor pásztorjáték, 6- kor „éjféli”
mise.
Dec. 25.-én: ünnepi szentmise fél 11-kor.
Dec. 29.-én:. Szentmise fél 11-kor.
2014. Január 1.-én: újévi szentmise fél 11-kor.

Ünnepi református istentiszteletek
Dec. 15.-én: 9 óra.
Dec. 25.-én: 9 órakor ünnepi istentisztelet.
2014. január 5.-én: újévi ünnepi istentisztelet.

Anyakönyvi hírek
November hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

HUMOR
Két ifjú jehovista bekopogtat egy nőhöz:
Azért jöttünk, mert szeretnénk istenről beszélgetni,
az ő hírét hoztuk.
A nő kedvesen: - gyertek csak be fiúk...
Mire az egyik rémülten megkérdezi:
- Te Jónás.. most mit csináljunk?
- Honnan tudjam József, eddig még soha nem
jutottunk.

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.


Pistike levelet ír Jézuskának karácsony előtt:
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