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VI. évfolyam, 1. szám 2008. január 

 

MÓRICGÁTI HÍRNÖK 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

Újévi köszöntő 
 

 
 

 

Tisztelt Móricgátiak! 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Móricgát lakosságát, e sorok minden 
olvasóját!  
 
Elmúltak az ünnepi, meghitt pillanatok, 
elcsendesedett a karácsonyi csengettyűszó, 
s néhány napja csak, hogy elbúcsúztattuk a 
2007.-es esztendőt. 
 
Az új év napjainak múlásával egyre inkább a 
jövő köti le figyelmünket. 
 

Önkormányzatunk kiemelt célja a 2008-as 
évben: a közfeladatok és közszolgáltatások 
elért színvonalának és minőségének 

megőrzése, a lehetőségekhez mérten 
szerény bővítése. 
 
Az idei évben tervezett legnagyobb 
beruházásunk a Kiskunmajsa-Bugac-
pusztaháza közötti kerékpárút 
megvalósítása, melyet önerő mellett 
pályázati pénzből valósít meg az öt érintett 
önkormányzat: Kiskunmajsa, Jász-
szentlászló, Móricgát, Bugac és 
Bugacpusztaháza.  
 

Ezúton kérem a gazdákat, akik földjén 
átmegy ez az út, hogy pozitívan álljanak 
hozzá az építkezéshez! 
Bízunk abban, hogy hosszú távon - 
idegenforgalmi szempontból - községünk 
számára is előnyöket fog jelenteni ennek a 
tervnek a megvalósulása. 
 
E gondolatok jegyében kívánom, hogy 
mindenki erőben, egészségben élje meg az 
új évet és eredményesen valósítsa meg 
céljait!  

Mindenkinek egészséges, szerencsés, 
boldog, hitben, erőben, békességben és 
reményben gazdag új esztendőt kívánok! 

 

Csontos Máté 
polgármester 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

 

Körjegyzői tájékoztató 
 

A Képviselő-testület 2007. december 19.-én 
ülésezett. A Képviselő-testület módosította 2007. évi 
költségvetési rendeletét. A helyi adó, gépjárműadó 
várható bevétele nem éri el a tervezett eredeti 
előirányzatot, így közel 1,6 millió forinttal kellett azt 
csökkenteni. Közhasznú foglalkoztatásra 587 ezer 
forintot kapott az önkormányzat a Munkaerőpiaci 
Alaptól. A temetkezési szolgáltatás és a házi 
szociális gondozás bevétele meghaladta a 
tervezettet. A dologi kiadások fedezetét meg kellett 
emelni a következő költséghelyeken: közvilágítás, 
köztisztaság (szeméttelep rendezés), temetkezési 
szolgáltatás-nyújtás.  
 

A Testület döntött arról, hogy a Katolikus Egyházat 
2006. évre 50.000.- Ft, 2007. évre 50.000.-Ft 
támogatásban részesíti. 
Módosításra került 2008. január 1.-től a vízdíj 
mértéke. Köbméterenként 193 Ft+20% ÁFA-t kell 
fizetni. A HALASVÍZ Kft. által ellátott településeken 
vízdíjak nettó 186 Ft és 274 Ft közé esnek.  
 

A temetőről és temetkezésről szóló rendelet is 
módosult, de csak annyiban, hogy a sírhelyek feletti 
rendelkezési jog korlátlan időre szól, a sírhelyek 
megváltási díját csak egyszer kell megfizetni. Nem 
kell 25 év után újraváltani. 
A képviselők beszámolót hallgattak meg a 
körjegyzőség munkájáról, valamint a kistérségi 
társulásban végzett munkáról. 
 

A központi orvosi ügyelet indulásának időpontját még 
mindig nem tudjuk pontosan, mert az ügyeletet ellátó 
Emergency Service Kft. az induláshoz szükséges 
hivatalos papírokat most tudja beszerezni. 
 

Kiskunmajsa város pályázatot kíván benyújtani 
kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítására. 
Többek között a következő szakterületeken lenne 
szolgáltatás: belgyógyászat, sebészet, 
nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, 
szemészet, bőrgyógyászat, pszichiátria, 
reumatológia, labor, röntgen.  
Kiskunmajsa pályázatának támogatásához az 
szükséges, hogy a kistérség valamennyi települése 
részt vegyen a központ kialakításában. A képviselő-
testület ezért támogatja a pályázat benyújtását, 
azonban a szakellátás működtetéséhez anyagi 
támogatást nem tud nyújtani. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tanfolyamok gazdálkodóknak 
 
A Bács Agrárház Kht., mint akkreditált felnőttképzési 
intézmény mezőgazdasági tanfolyamok 
szervezésével foglalkozik.  
Az alábbiakban 2008. évi képzési kínálatunkat 
kívánjuk a figyelmébe ajánlani minden kedves 
olvasónknak, ugyanis az elkövetkező időszak 
pályázati, támogatási lehetőségeinek ismeretében 
érdemes átgondolni, hogy milyen szakképesítési 
feltételeknek kell megfelelni a pályázati, támogatási 
források megszerzéséhez. 
 
Aranykalászos gazda tanfolyam  
OKJ száma: 32 6201 01 
A szakképzés célja: 
A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó- 
alapképzettséggel rendelkező- magángazdálkodók 
képzése, akik képesek gazdaságosan jó minőségű, 
piacképes termékek előállítására, forgalmazására, 
felhasználására, magángazdaságok önálló 
vezetésére. 
A képzésben való részvétel feltételei: 
-alapfokú iskolai végzettség, 
-Ezüstkalászos gazda képesítés, vagy 
mezőgazdasági jellegű szakirányú végzettség/ pl.: 
mg.-i szakiskola/. 
- A tanfolyam megtartásának feltétele legalább 15 fő 
jelentkezése. 
- A képzés módszere: csoportos képzés. 
- A képzés időtartama: 400 óra. 
- A képzés indul: igény szerint. 
- A képzés helyszíne: Kecskemét  
- Megszerezhető okmányok: OKJ-s bizonyítvány 
- A képzés tervezett költsége: 56.400 Ft + ÁFA + 
vizsgadíj, könyvek ára. 
 

Gazdák elektronikus adatszolgáltatása tréning 
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A tréning célja: Gazdálkodók készségfejlesztése a 
számítógépes adatszolgáltatási tevékenységek 
területén. 
A tréning tematikája: 
Ügyfélkapu használata és elektronikus adóbevallás 
készítése. 
Támogatási kérelmek elektronikus benyújtása. 
A gazdálkodást érintő szoftverek bemutatása. 
A képzés módszere: csoportos képzés. 
A tréning időtartama: 16 óra. 
A képzés indul: igény szerint. 
A tréning helyszíne: a jelentkezők lakóhelyének 
függvényében kerül kiválasztásra. 
A képzésben való részvétel feltétele: számítógép 
felhasználói ismeretek. 
 
Alapvető számítógép felhasználói ismeretekkel 
nem rendelkezők részére a tréninget megelőzően, 
igény esetén 16 óra számítógép alapismereti 
képzést szervezünk. 
Egy-egy tréning és a kiegészítő képzés 
megtartásának feltétele legalább 12-15 fő 
jelentkezése. 
Megszerezhető okmányok: látogatási bizonyítvány. 
Az elektronikus adatszolgáltatási tréning díja: 12 000 
Ft + ÁFA. 
Alapfokú számítógép ismereti képzés díja: 10 000 Ft 
+ ÁFA. 
 
Érdeklődni Rihocsek Károlynénál a 76/ 481-335-ös 
telefonszámon illetve a bakamara @ t-online.hu E-
mail címen lehet.  
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és 
címünkre való visszaküldésével (Bács Agrárház Kht., 
6000 Kecskemét, Tatársor 6.) lehet. Jelentkezési 
lapot igény esetén biztosítani tudok. 
Jelentkezési határidő: 2008. január 20.  
 
Várjuk szíves jelentkezését! 
 

Sebestyén János Ügyfélszolgálati tanácsadó 
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Orvosi ügyelet 

 
 

Jan. 12.-13.: Dr. Náray Tibor 
Szank Béke u. 40. 
06-20/31-55-608 

 

Jan. 19.-20.: Dr. Hajagos-Tóth Sándor, 
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a 
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936 

 

Jan. 26.-27.: Dr. Folberth György, 
Szank, Béke u. 30. 
Tel: 77/495-050 20/967-6528 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Juhász Istvánné / Karó Julianna, élt 77 
évet/ 

Búcsúzunk tőle! 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A dűlőutak hó-eltakarítását az önkormányzat végzi. 
Ha valaki hóakadályt akar bejelenteni azt a 06-
30/408-98-80-as telefonszámon teheti meg. 
 

 
Értesítünk mindenkit, hogy a novemberben történt 
besurranásos lopások óta községünkben minden 
éjszaka járőröznek az arra vállalkozó önkéntesek. 
Bárkit, aki részt akar venni ebben az önkéntes 
„faluvédő-szolgálatban”, szívesen látják a következő 
megbeszélésükön:  

2008. január 27.-én /vasárnap/ 17 órakor 

a Művelődési Házban, ahol a következő havi 
beosztást készítik el. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Narancsos linzer 

Hozzávalók:  
a tésztához: 40 dkg liszt, 
25 dkg margarin, 
20 dkg porcukor, 
fél csomag sütőpor, 
2 narancs reszelt héja, 
1 citrom reszelt héja. 
A töltelékhez: baracklekvár. 
 
Elkészítés: A tésztához valókat összemorzsoljuk, és 
a két kisebb narancs kifacsart levével gyors 
mozdulatokkal tésztává gyúrjuk. Hűtőben minimum 1 
órát pihentetjük, de jobb este gyúrni, reggelig hűteni. 
Két részre vesszük, vékonyra nyújtjuk, felét teli, felét 
lyukas virágalakra szaggatjuk. Lemezen hamar 
megsütjük, majd kettesével (egy telire 1 lyukas) a 
lekvárral összeragasztjuk. 
 
Frissen kemény, másnapra istenien megpuhul. Nem 
tévedés, hogy sem tojás, sem tejföl nincs benne, így 
kell készíteni. Nagyon jó illatú és ízű sütemény, zárt 
dobozban hetekig eláll, minél öregebb, annál jobb.  

VERS A FALUMNAK 

Egy ember a sok közül, aki a jobb élet reményében 
elhagyta Móricgátot….. A jobb életet megtalálta, de a 
szíve-lelke, különösen így karácsony-újév tájékán 
visszagondol a régi kicsi falura. Olyannyira, hogy 
tollat ragadott, és leírta falujával kapcsolatos 
gondolatait. 

Vers a falumnak 

Izzó homokdűnék, reszkető 
el-eltűnő sziluettje 
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Lassan a pusztába folyva, 
száraz galagonyáknak tüskéző erdejét 
magával sodorva. 
E vörösen lángoló síkságban, 
az árvalányzó bucka, mint egy hegy! 
Ki megfáradva vándorló útjain, 
most álmait alussza. 
Kiégett fűtenger közepén, a hőséggel dacolva 
elkókadt gémeskút az élete delején, 
megfordul a szélben, s táncot jár a vödör 
Nedvesebb időkről dalolva 
nyikorgó, zörgő énekét. 
Valaha itt éltem én is, mert itt él 
a róka, a szarka, a menyét! 
Ide születtek, mint én is, ide, ahol 
nincsen gazdag, csak szegény! 
Móric Gátja, vagy csak Móric gattya? 
Vajon melyik volt az a név, amely alatt 
először a földbe engedték az eke vasát? 
Ki volt, aki e Népet valaha ide vezette? 
Azt nem tudjuk már! 
Úgy, mint ahogy akkor Ők jöttek 
Nem volt semmijük, csak a remény! 
Mi már sokan elhagytuk e Szent helyet 
s futottunk tovább! 
De volt, aki itt maradt, igaz kevés! 
Vedd le előtte kalapod, és szorítsd meg a kezét!  

Nagy Endre 

HUMOR 
 
A munkaügyi ellenőr meglátogatja a falusi 
gazdálkodót. 
- Szeretném, ha mondana pár szót az 
alkalmazottairól, és hogy mennyit keresnek magánál! 
- mondja neki. 
- Hát, lássuk csak! - kezdi a gazda.  
- Van itt egy napszámosom, aki segít a földeken, havi 
100.000-et adok neki, plusz szállást és ellátást. 
Aztán van egy szakácsnő, aki főz, és még az 
állatoknál is segít. Ő 80.000-et kap, szállást és 
ellátást.  
Ja, és van ez a félnótás, aki napi 16 órát dolgozik, 
hétvégeken is, és havonta egy húszast keres, 
emellett fizeti a rezsit meg az ellátást is. 
Az ellenőr szeme felcsillan: 
- Hoppá! Ez ám a kizsákmányolás! Ezzel a 
félnótással akarok beszélni! 
Mire a gazda: 
- Na, hát ez lennék én.... 

 

Pista bácsi bemegy a kocsmába, és elvitelre kér 10 
liter bort, meg egy szendvicset. A csapos megkérdi: 
- Mi van Pista bá', buli lesz? 
- Buli? Ugyan már, dehogy lesz buli! 
- Akkor meg minek vesz ennyi kaját? 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

 
 
A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet 
kap jutalmul. 
 


