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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

AZ ÉLET KENYERE 
 
Ha már megettétek kenyeretek javát, 
Azért ne dobjátok el a maradékát! 
Szükség van arra az utolsó morzsára, 
Ami lehullik az élet asztalára. 
 
Az élet is olyan, mint egy egész kenyér. 
Az nem számít, hogy milyen, barna vagy fehér. 
Friss, ropogós, puha, mikor megkezdjük, 
Száraz, kemény, morzsás, mikor befejezzük. 
 
Pirospozsgás, pufók a csecsemő arca, 
Később is oly gyorsan változik kacajra. 
Növekszik az ember, egyre gazdagodik, 
Észben, erőben és számban gyarapodik. 
 
Ahogy a kenyér, ott, a közepe táján, 
Egyre nagyobb és szebb szeletet kínálván 
Csillapít éhséget annál, aki eszi, 
Az ember is a dolgát mindjobban teszi. 
 
Fiatalon tervez, előtte az élet, 
Később pedig már mindenre visszanézhet. 
Akkor meglátja pontosan: mit rontott el? 
Végigjárta az életét becsülettel? 
 
Élete teljében vígan, egészségben 
Él a sok munka közt családja körében. 
Ahogy a kenyér is egyre keskenyedik, 
Az ember élete is lecsendesedik. 
 
Lassabb a járása, szereti a csendet, 
Elszunyókál este már a TV mellett. 
De ha az unokák verik fel a házat, 
Az csak felvidítja mamákat, papákat. 
 
Bár, ha fogy is a kenyér, ha vékonyodik, 
Meg kell becsülni úgy is, ha zsugorodik. 
Ha ráncos az a két kéz - még megsimogat. 
Ha fáradt is a nézés - még mosolyoghat. 
 
Elfogy a kenyér az utolsó morzsáig, 
Eljut az ember is a megbocsátásig. 
Ahogy áldást kérünk mindig a kenyérre, 
Úgy szálljon áldás az idősek fejére! 

/Balázsi Ilona/ 

M e g h í v ó 
 

 

Móricgát Községi Önkormányzata meghívja 

a 60. életévüket betöltött Móricgáti nyugdíjasokat, 

az 

IDŐSEK NAPJÁRA 

melyet  

2008. november 29.-én, /szombaton/, 

 13 órakor, 

a Móricgáti Művelődési Házban rendezünk meg. 

Programjaink: 

 Ünnepi köszöntőt mond Csontos Máté 
polgármester, 

 Az Orgoványi Jázmin Hercegnő tánccsoport 
fellépése, 

 Mészáros János – Simándi díjas tenorénekes 
műsora, 

 Ebéd /pörkölt, sütemény, üdítő, sör/ 
 

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást ingyenes 

falubusz-járattal biztosítjuk. 

 

Csontos Máté 
Polgármester 
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HÁZI GONDOZÁS 
 

Felhívjuk községünk, idős, beteg polgárainak 
figyelmét, hogy aki szociálisan, egészségügyileg 
rászorult igénybe veheti a házi segítségnyújtás 
intézményét. 
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget 
nyújt abban, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete saját otthonában 
legyen kielégítve. 
A szolgáltatás azokon kíván segíteni, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek, és róluk napközben nem gondoskodnak 
/családtagok dolgoznak, vagy vidéken élnek/. 
 
A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozási 
tevékenység különösen: 

 az orvos előírásai szerinti alapvető 
gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 közreműködés az ellátást igénybevevő 
háztartásának vitelében /gyógyszerkiíratás, 
kiváltás, bevásárlás, takarítás, mosás/, 

 szociális ügyek intézésében segítség 
/segélykérelmek írása és továbbítása az 
illetékesek felé/, 

 szakrendelésekre szállításkor kíséret 
biztosítása. 

 

A házi segítségnyújtás módját, formáját, 
gyakoriságát a Gondozási Központ vezetője az 
ellátást igénybevevő egészségi állapota, szociális 

helyzete, valamint a háziorvos javaslatának 
figyelembevételével az egyéni szükségleteknek 
megfelelően kerül meghatározásra. 
Ellátás óradíja: 100 Ft/ó  
 
Akinek szüksége van segítségre, vagy a 
tájékoztatásra, kérjük, jelezze Rokolyáné Marikánál, 
vagy a Gondozási Központ 77/492-040-es 
telefonszámán. 
 

Gondozási Központ Vezetője 
 

OLVASÓI LEVÉL 

 
Megint temettünk! 
 
Mindannyian tudtuk, hogy halálos kór támadta 
meg, és láttuk, hogy a betegség immár 
legyőzte, mégis megdöbbentett mindenkit a hír: 
meghalt Gábor, Gábor bácsi, Gabi, ki, hogy 
szólította.  
Móricgát olyan polgára volt, akivel számolni 
kellett, aki részese, formálója volt a faluja 
arculatának, hírnevének. Az elmúlt 
rendszerben, mint tanácstag vállalt közéleti 
szerepet. A szövetkezet utolsó évtizedében 
olyan beosztást elfogadott, amely nem 
népszerű egyetlen munkahelyen még 
manapság sem. A rendszerváltozás idején Ő is 
nagy lelkesedéssel, szívvel-lélekkel képviselte 
az újat, a jobbnak tűnőt, az igazságosabbat. 
Tagja volt az első képviselő-testületnek, mikor 
is Móricgát 1993-ban önálló település lett. 
Alapítója, alakítója volt a helyi citerazenekarnak 
és Nyugdíjas Klubnak. Igazi hangulatot tudott 
teremteni a környezetében.  
Utolsó nagy műve volt Móricgát történetének 
megírása, mint szokta volt mondani „ahogy én 
tudom és apámtól hallottam, úgy írtam le” és 
szerzett vele örömet és hiánypótlást még akkor 
is, ha tudjuk, talán néhány téves adat is 
bekerült az írásba.  
Néhány éve csúnya betegség támadta meg Őt. 
Sokat harcolt és sokáig bízott felépülésében. A 
nyáron beszélgettem vele a 
rendszerváltozásról. Ő csak legyintett, - egyőnk 
sem ilyennek képzelte -, de gyógyulásában 
még bízott. Néhány hét elteltével már az 
egészsége felőli érdeklődésre is csak legyintett. 
Akkor már tudtam, hogy sajnos ezt így is érzi.  
Két hónap, és eltemettük falunk egyik 
meghatározó egyéniségét. 
 
Isten veled Gábor Bátyám! 
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AGRÁRKAMARAI HÍREK 

 
Állattartók figyelmébe 
Nitrát adatszolgáltatás 

 
Ezúton kívánom felhívni a figyelmét mindenkinek, 
hogy az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet értelmében 
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályait, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettséget, aki személyi 
szükségletét meghaladó mértékű állatlétszámot tart 
2009 01.01. kezdődően szankció terhe mellett be 
kell tartani. A 2009 01.01.től bevezetésre kerülő 
Egységes Terület Alapú támogatás alapvető feltétele 
lesz a Kölcsönös Megfeleltetés, melynek fontos 
része a vizek védelme a mg-i eredetű nitrát 
szennyezéssel szemben. 
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről 
szóló kötelezettségek nemcsak a nitrát érzékeny 
területen mezőgazdasági tevékenységet 
folytatókra, hanem a nem nitrát érzékeny 
területen a magánszemélyek háztartási igényeit 
meghaladó mértékben állattartást végző 
természetes és jogi személyekre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságokra is vonatkoznak.  
Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek 
minősül az állattartás, ha baromfi esetében 3 
számosállatot (pl. 215 tojótyúk és kakas), vegyes 
állattartás esetében 5 számosállatot (pl. 1 tehén és 
borja, 10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az 
állatállomány nagysága. /Számosállat: A különböző 
állatfajok állományának együttes számbavételére 
alkalmas egyenérték. Egy számosállat megfelel: 500 
kg évi átlagos élőtömegű állatnak vagy 
állatcsoportnak./ 
A mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és 
ezen belül állattartással foglalkozónak a 
gazdálkodási évre vonatkozóan az adatszolgáltatást 
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a 
külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló 
tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, 
parcellaművelési adatokra, valamint állattartásra 
vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő 
adattartalommal. 
A fentebb említett érdekeltek, a jogszabály 6. számú 
melléklete szerinti adatlapon kötelesek adatot 
szolgáltatni a gazdálkodási évet követő december 
31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint 
illetékes talajvédelmi hatóságnak.   
2008. január 1. és december 31. közötti időszakra 
az adatszolgáltatást a rendelet szerinti adatlapon 
2009. február 28-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági 
tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 
hatóságnak. 
2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. 
közötti időszakra az adatszolgáltatást már 2009. 
december 31-ig kell teljesíteni.  

Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai 
miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre 
kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra, gazdaságra 
vonatkozó környezetvédelmi azonosítók is.  
Mivel a 2008. év, mint tárgyév adatszolgáltatását 
már a megújult adatlapon kell teljesíteni, a 
környezetvédelmi azonosítókat időben meg kell 
kérni a területileg illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől az un. 
KAR – adatlapokon (Környezetvédelmi Alap 
nyilvántartási Rendszer). 
A kézzel kitölthető KAR adatlapok a www.kvvm.hu 
honlap környezetvédelem menüpontja alatt 
találhatók meg vagy onnan tölthető le a 
számítógépes kitöltéshez szükséges Kvadatszolg. 
Program.  
A nitrát adatlapon szereplő környezetvédelmi 
azonosítók: 
A KÜJ-szám :/ Környezetvédelmi Ügyfél Jel/ -t  
A KAR adatlapok benyújtásával a hatóság küldi meg 
a gazdálkodó részére. Egy gazdálkodó szervezet 
egy KÜJ számmal rendelkezi, viszont minden KSH 
statisztikai számjellel rendelkező szervezet külön 
KÜJ számot kaphat. 
TH-KTJ: Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi 
Területi Jel  
A gazdaság telephelyei közül csak azt kell ellátni 
(kérvényezni a KAR lapon) KTJ-lel, amelyek az 
adatszolgáltatás tárgyát képezik. Egy gazdaság több 
telephelyi azonosítóval is rendelkezhet. Az 
azonosítót a KTJ lap kitöltésével lehet megkérni. 
EH-KTJ: Engedélyköteles tevékenység helyéhez 
rendelt Környezetvédelmi Területi Jel. 
Telephelyen belül az eltérő műszaki védelemmel 
ellátott trágyatárolóknak még külön azonosítóval kell 
rendelkezniük. Az azonosítót szintén a KTJ lap 
kitöltésével lehet megkérni.(A lapon a 4. pontban: „A 
bejelentett objektum telephely?” kérdésre nemet kell 
bejelölni.) 
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kérje a 
segítségemet. 
Móricgáton minden csütörtökön du. 13

00
- 16

00
-ig 

Jászszentlászlón minden hétfőn, pénteken 08
00

- 
16

00
 –ig /falugazdász iroda/. 

Telefon: 30/390-9358 
 

Sebestyén János ügyfélszolgálati tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Október 1.-től október 31.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Lukács Gábor /élt 69 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
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Kedves Szülők! 
 

Hamarosan itt a december: alig néhány hét, és 
kopogtat a várva várt Mikulás, hogy minden széppel, 
jóval örömet szerezzen gyermekeinknek.  
A Mikulás „előjegyzési naptárának" összeállításához 
kérjük, 2007. december 3.-ig hívják a 06-77/491-
010-es vagy a 06-30/473-2916-os számon Rokolya 
Józsefnét. 
 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! 
 

 

Értesítés! 
 

Értesítem a „Móricgátért” Egyesület tagjait, hogy 
november 21.-én /pénteken/ 17

30
 órakor egyesületi 

gyűlést tartunk.  
 

Megjelenésetekre feltétlenül számítok! 
 

Bozó Sándorné 
elnök 

 

 

Pályázatkészítéssel foglalkozó cég 2008. 
novemberben helyi irodát nyitott Kiskunmajsán. 
Ingyenes tanácsadással, személyes konzultációval 
várják leendő vállalati, vállalkozói és önkormányzati 
partnereiket! 

Som-Tan Kft. 
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi u. 16. 

Tel: 77/581-018, Fax: 77/581-019 
Mobil: 30/7300-866 

 

HUMOR 
 

Egy férfi gyónja a bűneit a papnak: 
- Vétkeztem atyám. A minap bementem a feleségem 
munkahelyére. Senki nem volt ott, csak a 
kolléganője, én elkaptam és megerőszakoltam. 
- Hát ez nem volt szép dolog - mondja a pap - még 
mi rosszat csináltál? 
- Atyám, múlt héten, elmentem a feleségem 
nővéréhez, senki más nem volt otthon, őt is 
elkaptam, és megerőszakoltam. 
- Ejnye fiam, ez nagy bűn volt - mondja a pap. 
- Ez még semmi atyám. - mondja a férfi. - A múltkor 
meglátogatott az anyósom, csak én voltam otthon, 
és őt is megerőszakoltam. 
A gyóntatószékből nincs válasz. A férfi vár, vár, 
szólítgatja a papot, majd benyit, és látja, hogy a pap 
a pad alá bújt, és remeg félelmében. 
- Mit csinál ott atyám? - kérdi tőle a férfi. 
Erre a pap: 
- Fiam, csak most jöttem rá, hogy nincs a 
templomban senki más, csak te meg én... 
 
www.viccesviccek.hu 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Tibitorta 
 

Hozzávalók: 
 4 tasak vaníliás pudingpor 
 1 liter tej  
 15 ek. cukor  
 200 gr margarin  
 150 gr. darált keksz  
 100 gr Tibi különleges étcsokoládé (aki nem 

szereti, tehet tejcsokit is)  
Elkészítés: 
A pudingokat a tejjel és a cukorral sűrű péppé 
főzzük. Amikor teljesen kihűlt fokozatosan 
belekeverünk 200 gr szobahőmérsékletű margarint 
/robotgéppel kikeverve finom habos lesz/. Ezt a 
masszát 3 felé osztjuk. 
Az első adagba belekeverjük a kekszet /lehet hogy 
többet is felvesz, lényeg, hogy ne legyen folyós/, a 
másodikba az olvasztott Tibi csokit,a harmadik úgy 
marad. Kivajazott tepsibe nyomkodjuk a kekszes 
tölteléket, erre simítjuk a csokis pépet majd a sima 
pudingosat. Hűtőszekrénybe tesszük 4-5 órára 
dermedni. 
Tejszínhabbal, csoki-reszelékkel díszíthetjük. 
www.recefice.blogol.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között 10 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 

http://www.recefice.blogol.hu/

