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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

 

Jó tanács 

Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, 
Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő 

szépet. 
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, 

Most ráérsz megnézni, botra támaszkodva 
Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd, 
Örülj a mának, holnap már rosszabb is 

lehet. 
Keress barátokat, bánatodat oszd meg. 

Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz. 
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb, 

Mindenki magát hiszi a 
legnyomorultabbnak. 

Légy vidám - mert teljesen mindegy - 
Az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal 

könnyebb. 
Ne sajnáld magad, légy arra büszke, 

Sok mindent átéltél, és mégsem tört össze. 
És mert visszahozni semmit sem lehet, 

Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs 
életet. 

 

 

Móricgát község 

Önkormányzata 

szeretettel köszönti minden 

60. életévét betöltött lakosát, 

és meghívja az 

 

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE 

november 15.-én /szombaton/, 

 12 órára 

a Móricgáti Művelődési Házba. 

 

Programjaink: 
 

 Ünnepi köszöntőt mond 
Csontos Máté polgármester, 

 Ebéd /pörkölt, sütemény,/ 
 
 
 
 

Csontos Máté 
 polgármester 

 
 
 
 

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást 
 – igény szerint - ingyenes falubusz-járattal 

biztosítjuk. 
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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Móricgáton a 2014. október 12.-én megtartott 
helyi önkormányzati választáson a 426 
szavazásra jogosult választóból 180 fő élt 
szavazati jogával. 
 
A választás eredménye a következő: 
 
Móricgát község polgármestere:  

Csontos Máté 

 

A képviselő-testület tagjai:  
 

Borsik Imre 

Deli Jánosné 

Tóth Antal 

Zöldág János 

 
Tájékoztatásul közlöm a Jászszentlászlói 
választás eredményét: 
 
Jászszentlászló község polgármestere: Nagy 
András 
 
Képviselők: Hajagos-Tóth István, Dr. Hajagos-
Tóth Sándor, Mészáros László, Patyi Norbert, 
Sütőné Kővágó Margit, Tóthné Frank Anikó 
Sarolta, 
 

Valentovics Beáta 
Jegyző, a helyi választási iroda 

vezetője 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Hajlott hátú, vékony, megtöpörödött Mamóka áll 
a kapuban, kezében  göcsörtös bot, erre 
támaszkodik. 
 
Kitekint a dűlő út felé. Kötője zsebéből gyűrött 
zsebkendőt vesz elő, megtörli az állandóan 
könnyező szemeit. Amúgy még jól lát, a 
szemüvegét csak a Szabad Föld olvasása 
közben használja. Villany meg Tv nincs a 
tanyában. Idáig már nem hozták el, nem volt rá 
igény.  
Gabonatáblát ringat a déli szél. Sárgálló 
tengerként körbeöleli a tanyácskát. A foghíjas 
kerítésen belül már csak néhány akácfa 
magasodik a rozoga ólak fölé, no meg egy félig 
kiszáradt öreg diófa. Hátrább már olajfa-
garádba végződik a kerítés, amelynek résein ki-
be jár az a néhány tyúk, meg az igencsak 
öregecske Bodri kutya.  
A néni hiába kémleli az utat, bizony nem jár 
arra egy teremtett lélek sem. Már egy tanyát 
sem laknak a közelben. Nem hallatszik át 
emberi szó, de még csak jószágok hangja sem. 
Nagy ritkán zajongva felröppen egy fácán, majd 
megint csönd lesz.  
Amikor meghalt a férje neki is mondták, hogy 
menjen el innen. De még volt akkor néhány 
malacka, meg be volt ültetve a kert. Nem akarta 
csak úgy otthagyni, de a másik tavaszon megint 
fordított és vetett. Ez így ment évekig. Amikor 
már nem volt hozzá ereje, gyorsan benőtt 
mindent  a pörjefű. De akkor már nem is hívta 
senki, meg nem is volt hová mennie.  
A gémeskút is már régen kiszáradt, de a néni  
fúratott egy pumpás csőkutat, erről visz vizet, 
és meglocsolja a magasra nőtt napraforgót. Ez 
is csak úgy magától idekelt, hát így meg-meg 
locsolja, azután egy kicsit megpihen,  azon a kis 
sámlin,amit még az Ura csinált valamikor. De 
hamarosan újra fölkel és hátra siet, úgymond a 
tyúkok után néz. Nem mintha kellene, de röstelli 
magát, ha csak úgy "lustán" üldögél, mi lesz ha 
valaki így lustálkodni látja.  
 
Ùjra-újra kiballag a kiskapuhoz, várja az autót 
amivel majd az ebédjét hozzák, meg azt a kis 
apróságot amit olykor megrendel. Olyankor vált 
a falugondnokkal néhány szót. Beszélne többet 
is, de a derék embernek sajnos nincsen sok 
ideje, mások is várják már, így hát gyorsan 
tovarobog.  
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Ö meg marad, csak így egyedül, de hát úgy is 
sok a tennivaló, és már szalad is a tyúkok után, 
oly sebesen amennyire csak a fájós lábai 
engedik..  
 

Írta Nagy Endre  
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A jövő héten indul a területalapú támogatás 
(SAPS) és a különleges tejtámogatás 

előlegének kifizetése – jelentette be Fazekas 
Sándor Jászladányban. 

 

A földművelésügyi miniszter elmondta: október 
16-tól 177,4 milliárd forint kifizetése kezdődik 
meg, így a SAPS előlegként tehát 35 351 forint 
hektáronkénti támogatás, a különleges tej 
előlegként pedig 4,47 forint tejkilogrammonkénti 
összeg kifizetésére nyílik lehetőség. 
A területalapú támogatás és a különleges 
tejtámogatás előlegének kifizetésével a 
termelőknek kevesebb hitelt szükséges 
felvenniük a mezőgazdasági munkák 
elvégzéséhez – tette hozzá a tárcavezető. 
Mintegy 170 ezer mezőgazdasági termelő 
részesül az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás nyújtotta forrásokból. Különleges 
tejtámogatást körülbelül 2.500 termelő kap. 
 

 

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet értelmében a 
fiatal gazda támogatási jogcím keretében 

támogatást elnyerők kötelesek a támogatási 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 

egy éven belül „A fiatal mezőgazdasági 
termelők elindítása” című kötelező képzést 

elvégezni. 
A támogatási határozattal rendelkező 
gazdálkodóknak a jelenleg működő képzési 
rendszerben 2014. december 31-éig van 
lehetőségük ÚMVP forrásból támogatott 
képzésen részt venni, amelynek díja 100%-ban 
visszaigényelhető. A támogatási rendszer 
átalakulása miatt a 2015. évi új feltételek 
jelenleg még nem ismertek. 
A képzésen elsajátítottak segítik a jogcímhez 
kötött támogatási feltételek, kötelezettségek 
teljesítését, amivel elkerülhető, hogy a kapott 
támogatást, vagy annak egy részét vissza 
kelljen fizetni. 
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a korábbi 
évek kedvezményezettjeinek 30-40 %-át a 
feltételek elégtelen teljesítése miatt 
visszafizetésére kötelezték. 

Aki még nem teljesítette ezt a kötelezettségét, 
jelentkezhet a NAK Nonprofit Kft.-nél induló 
képzésre. Oktatóink nagy tapasztalattal 
rendelkező, a témában elismert szakértők. 
További információk és jelentkezési lap a 
www.bacsagrarhaz.hu oldalon érhető el. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 

Nemzeti Pályaorientációs Portál 
 

A munkaügyi szervezet egyik kiemelt törekvése, 
hogy olyan (jellemzően online) felületeket 
biztosítson az állampolgároknak és a 
munkáltatóknak, amelyek használatával az 
ügyfelek hatékonyan tudnak információhoz 
jutni, illetve amelyek révén megalapozott 
döntéseket tudnak hozni mind a tanulás, mind 
pedig a munka világában. 
Ezen törekvés egyik jó példája a 2010. óta 
elérhető és folyamatosan továbbfejlesztés alatt 
álló Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP, 
eletpalya.munka.hu). A felület célja, hogy 
önismereti és pályainformációs eszközökkel 
segítse a fiatalokat a továbbtanulás és 
szakmaválasztás, illetve a felnőtteket a 
pályamódosítás, továbbképzés során 
meghozott döntésekben, kiemelt figyelmet 
fordítva a következő élethelyzetekre: első 
szakma megválasztása, felsőfokú 
továbbtanulás, felnőttkori tanulás, első 
munkahely, vállalkozóvá válás. 
A Portálon több tucat önismereti kérdőív érhető 
el, ezek kitöltésével a felhasználó megismerheti 
érdeklődési irányait, erősségeit, jellemző 
munkamódját, valamint tájékozódhat az 
ezekhez leginkább illeszkedő foglalkozásokról, 
szakképesítésekről. A Nemzeti Pályaorientációs 
Portál a foglalkozás-leírások és a 
szakmabemutató filmek legteljesebb 
gyűjtőhelye is, amelyeket megújítunk és 
bővítünk a jövőben. Az Európai Uniós 
támogatással létrejött és jelenleg is fejlesztés 
alatt levő Nemzeti Pályaorientációs Portál 
korosztálytól függetlenül nyújt hatékony és 
otthonról is elérhető segítséget mind az ifjúsági 
célcsoportnak, mind pedig a dolgozó, vagy a 
munka világába belépni, illetve oda visszatérni 
szándékozó felnőtteknek. 
Bővebb információért forduljanak bátran a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségének munkatársaihoz. 
 

Dr. Kiss Melinda 
hivatalvezető 

http://www.bacsagrarhaz.hu/
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2014. szeptember 1.-től szeptember 30.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: nem volt. 

 

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

HUMOR 
 

Nagyapó megosztja unokájával tapasztalatait: 
- Jó emésztéshez sört iszom. 
- Étvágytalanság esetén fehérbort iszom. 
- Ha alacsony a vérnyomásom vörösbort iszom. 
- Ha magas a vérnyomásom konyakozom, és 
ha meg vagyok hűlve pálinkázom. 
- És mikor iszol vizet? 
- No, olyan betegségem még sosem volt! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Darált hússal töltött gombafejek sütőben 
sütve 

 8 nagy db csiperkegomba 
 500 g darált sertéshús 
 1 közepes db vöröshagyma 
 2 dl tejföl 
 20 g sajt 
 2 kávéskanál fűszerpaprika 
 1 közepes db paradicsom 
 2 teáskanál napraforgó olaj 
 só ízlés szerint 
 bors ízlés szerint 
 1.5 dl víz 

Elkészítés 
A hagymát kevés olajon megdinszteljük.  
Hozzáadjuk a darált húst, sózzuk, borsozzuk. 
Folytonos kevergetés mellett megvárjuk, amíg a 
hús egyenletesen szétesik, mert az elején úgy 
viselkedik, mint egy massza. Ekkor egy pici 
vízzel felengedjük, hogy ne kapjon alá.  
Hozzáadjuk az fűszerpaprikát, és belevágjuk a 
paradicsomot. (Finomabb, ha a paradicsom 
héját előtte lehúzzuk.) 

Kb. 20-25 perc alatt puhára pároljuk, gyakori 
kevergetés mellett ügyeljünk a folyadék 
visszapótlására.  
Eközben előkészítjük a gombafejeket, kiszedjük 
a tönköket. A gombákat nyersen töltjük meg a 
töltelékkel, majd a tetejére tejfölt teszünk, és 
reszelt sajtot reszelünk.  
Előmelegített sütőben, rácsos tepsin 
aranybarnára sütjük. 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között hét különbség van. Aki 
behozza a megfejtést 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. 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/csiperkegomba
http://www.nosalty.hu/alapanyag/daralt-serteshus
http://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sajt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fuszerpaprika
http://www.nosalty.hu/alapanyag/paradicsom
http://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
http://www.nosalty.hu/alapanyag/viz

