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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Körjegyz ıi tájékoztató 
 
A Képviselı-testület 2009. május 26-án ülésezett.  
 
A Képviselı-testület döntött a 10 Ft-os telkekre kiírt 
pályázatról. Négy jelentkezı volt, akik közül egy 
pályázó tartotta fenn vásárlási szándékát a 
megváltozott gazdasági-támogatási feltételek 
mellett.  
İt a pozitív testületi döntésrıl értesítettem. 
 
Ezen a napon együttes testületi ülés is volt a 
jászszentlászlói képviselıkkel.  
Jogszabály kötelezte az intézmény fenntartókat arra, 
hogy vizsgálják át intézmény rendszerüket abból a 
szempontból, hogy a leghatékonyabb formában 
történik e feladat ellátás. Az elsı napirendi pont 
keretében ezen kötelezettségnek tettek eleget a 
képviselık. Majd –szintén jogszabály változás miatt- 
az intézmények alapító okiratát módosították. 
 
A Képviselı-testületek döntöttek arról, hogy a 
Gyermekélelmezési Konyha nyugdíjba vonuló 
dolgozójára létszámcsökkentési pályázatot 
nyújtanak be. 
 
A következı testületi ülés várhatóan június 30-án 
lesz. 
 

Kovács Tímea 
körjegyzı 

 
 

Európai Parlamenti választás 
 
A június 7.-én megtartott Európai Parlamenti 
választáson, Móricgáton 148 fı /a szavazók 35,32 
%-a/ vett részt.  
Egy darab érvénytelen szavazat volt. 
 
Az érvényes szavazatok megoszlása a következı: 
 
FIDESZ-KDNP:  106 szavazat, 72,11 %, 

MUNKÁSPÁRT:  1 szavazat, 0,68 %, 

MSZP:  4 szavazat, 2,72 %, 

JOBBIK:  28 szavazat, 19,05 %, 

Lehet Más a Politika-HP:  3 szavazat, 2,04 %, 

MDF:  5 szavazat, 3,40 %. 

 

Kovács Tímea 
Helyi Választási Iroda Vezetıje 

 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülı alsó tagozatos gyermekek /Móricgáton  
7 fı/ államilag támogatott ingyenes ebédben 
részesülnek a nyári iskolai szünet ideje alatt, június 
16-tól, augusztus 14.-ig. 
Az ebédet a falugondnok szállítja a rászoruló 
gyermekeknek. 
 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Agrárkamara sajtóközleménye 
 
A Magyar Agrárkamara legutóbbi elnökségi ülése 
tárgyalta és összefoglalta az aszály okozta károkat, 
hozamkieséseket, kilátásokat. Megállapították, hogy 
az extrém tavaszi idıjárási körülmények hatására az 
ıszi vetéső termények hozamait a tavalyinak 
mintegy 60 %-ra becsülik, de a tavaszi vetéső 
kultúrák is sérültek, részint kelésük hiányos volt, 
részint nem fejlıdtek megfelelıen, ezért itt is 
jelentıs terméskieséssel lehet számolni. 
 
További gond, hogy a napraforgó, a kukorica 
gyomirtó szerekkel történı kezelése is gyenge 
eredményt mutat. 
 
A legelık is gyenge hozamúak, emiatt a kérıdzık 
„póttakarmányozása” már jelenleg is költségnövelı 
tényezı, ezért további visszaesésre /pl. tejtermelés/ 
lehet számítani. A kialakult helyzet miatt több ezer 
termelı és mezıgazdasági foglalkoztatott 
jövedelme, munkája került veszélybe, mivel az elemi 
károk következtében sem bevétel, sem idénymunka 
nem lesz, a feldolgozó üzemek várhatóan 
alapanyaghiánnyal fognak küzdeni. A kialakult 
helyzet így nem csupán termelési/piaci kérdés, 
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hanem jelentıs foglalkoztatási és szociális probléma 
is. A Magyar Agrárkamara Elnöksége ezért a 
veszteségek mérséklésére, a további kármentésre 
és az érintett ágazatok helyzetének stabilizálása 
érdekében – az alábbi rövid és középtávú 
intézkedések megtételét kezdeményezi: 
 
Rövid távú intézkedések:  A mezıgazdasági 
miniszter mielıbb nyilvánítsa aszály sújtottá 
Magyarország egyes megyéit /mértékét, területi 
eloszlását természetesen csak a betakarítások után 
lehet meghatározni/ egyrészt annak érdekében, 
hogy a fedezeti vásárlások terhei elkerülhetık 
legyenek, másrészt részben, vagy egészben 
mentesülhetnének az érintett gazdálkodók az elnyert 
környezetvédelmi, tartástechnológia fejlesztési, 
beruházási támogatások vállalási kötelezettségei 
alól. 
A vízkészlet járulék és rendelkezésre tartási járulék 
alól ez évben a gazdálkodók mentességet kapjanak, 
továbbá a vízhasználat 40 % díjtámogatásban 
részesüljön. 
A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylési 
lehetıségété 100 %-ra kell emelni – egy 
automatizmus során – a kárt szenvedett 
gazdálkodók körében. 
 
Kormányzati segítséggel, a bankokkal tárgyalásokat 
kell kezdeményezni annak érdekében, hogy az 
aszályt szenvedett termelık hiteltörlesztéseiket 
átütemezhessék, ill. a kormány részesítse 
kamattámogatásban a kárt szenvedett termelıket. 
A takarmányvásárláshoz kedvezményes hiteleket 
kell biztosítani és a 2009/2010 kvóta évre vonatkozó 
támogatás-kifizetés elırehozását a tejkvóta 
esetében, továbbá a kvótaalapú támogatás 50 %-os 
emelését az Európai Unió Bizottságával egyeztetve. 
A válságos helyzetben lévı ágazatokban 
/tejtermelés, aszálykárt szenvedett 
növénytermesztık, kertészetek/ foglalkoztatottak 
esetében a munkabér minimálbért meghaladó része 
utáni TB járulékfizetési kötelezettségének 50 %-os 
csökkentését. 
 
Kezdeményezze a tárca az Európai Unió 
Bizottságánál, hogy az elemi károk okán kialakult 
helyzet miatt a területalapú támogatások kifizetése 
tekintetében elıleg folyósítására kerüljön sor. Ezzel 
a termelık megingott jövedelemhelyzetén jelentısen 
lehetne javítani. 
Megfontolandó, hogy az idei évben azoknak a 
termelıknek, akiket az aszály sújtott, a tavalyi évben 
kifizetett top up-nak megfelelı hektáronkénti összeg 
kerüljön ellentételezésre, amelynek forrása a 
mezıgazdaságtól /top-up/ elvont 33 milliárd Ft 
lenne. 
 
Középtávú intézkedések:  A MA szükségesnek 
tartja egyrészt a vízhasználati engedélyek gyorsított 
eljárással történı beszerzésére megoldást találni, 

másrészt az EVMA pályázati lehetıségek közül 
kiemelten kezelni az öntözési infrastruktúra 
fejlesztését. Az utóbbi években az öntözés 
drasztikusan visszaszorult. 
A MA javasolja az EU felé kezdeményezni, hogy a 
legsúlyosabb kárt szenvedett megyékben a 
kormány, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
koordinálásában indítson további pályázatokat a 
munkahelymegtartás támogatására. 
/Forrás: MA/ 
 

Sebestyén János 
ÚMVP tanácsadó MA 

 

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2009. május 1.-tıl május 31.-ig 

 

Születés:  Márta Csenge /szülei: Görög Ildikó és 
Márta András/ 

Gratulálunk! 

Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás:  Füredi Jánosné /szül.: Szakonyi 
Erzsébet, élt 73 évet/ 

Búcsúzunk tıle! 
 
 

Ismét megnyílt a tekepálya. 
 
A hagyományoknak megfelelıen a nyári idıszakban 
ismét lehetıség van a mővelıdési háznál lévı 
tekepálya használatára.  
A pályát térítési díj nélkül vehetik igénybe. A bábukat 
Presszóból kérhetik el. 
Várjuk a tekéseket! Jó játékot mindenkinek! 
 
 

„Iwiw” találkozó Móricgáton! 
 
Június 26-án, immár másodszorra rendezik meg az 

 /internetes/ hálózaton belül alakult "Móricgát 
Tanyabokor" klub tagjai találkozójukat. Az ország 
minden részérıl érkeznek vendégek, és 
remélhetıleg viszik jó hírünket.  
A tavalyi rendezvény után a hálózaton Móricgát 
neve csak felsıfokon szerepel. Mindenki nagyon jól 
érezte magát és csak csodálják a móricgáti emberek 
kedvességét, vendégszeretetét. A klubon belül sok 
barátság, sıt szerelem szövıdött. Családok járnak 
össze Bátától Csongrádon át Debrecenig. 
Van egy pár aki "hálából" azt kéri, hogy Móricgáton 
köthessen házasságot, hogy a házassági 
anyakönyvben Móricgát szerepeljen, és móricgáti 
ember legyen a tanúja.  
Nagyon sokat segítenek a helyi vállalkozók, 
klubtagok, köszönjük nekik.  
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A klubtagság feltétele hogy „szeresse kisfalunkat" 
aki belépni szándékozik, lakjon bárhol is. Némi 
szépséghiba, hogy a móricgáti tagok nem nagyon 
szeretnek részt venni a klub fórumszerő, 
beszélgetıs életében. Reméljük idén is jól sikerül 
rendezvényünk.  
 
A klub tulajdonosa: Deliné Jánosné, Icu. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Baranyai kókuszos  
 
Tészta:  
25 dkg liszt, 15 dkg porcuko, 1 tojás, 12.5 dkg 
margarin, 1 csomag sütıpor, 1 evıkanál kakaópor.  
Kókuszos töltelék:  
6 tojásfehérje, 10 dkg cukor, 15 dkg kókuszreszelék.  
Sárga krém:  
6 tojássárgája, 3 evıkanál liszt, 3 dl tej, 12.5 dkg 
margarin, 15 dkg porcukor.  
Csokimáz:  
6 evıkanál porcukor, 2 evıkanál kakaópor, 5 dkg 
margarin, 2 evıkanál víz.  
Margarin és liszt a tepsi kikenéséhez 
Elkészítés:  
1. A lisztet összekeverjük a sütıporral, a 
margarinnal, hozzáadjuk a cukrot, a kakaót, a tojást, 
majd összegyúrjuk. A tésztát kettéosztjuk, két lapba 
nyújtjuk, az egyiket margarinnal kikent, lisztezett 
tepsibe terítjük. 
2. A kókuszos töltelékhez a tojások fehérjét kemény 
habbá verjük, apránként hozzáadjuk a cukrot és 
végül a kókuszreszeléket. A kókuszos habot a 
tepsiben lévı lapra kenjük, a másik tésztalappal 
beterítjük, és 180 fokra elımelegített sütıben 
kisütjük. 
3. A sárga krémhez a tojások sárgáját a liszttel 
elkeverjük, és a tejjel sőrőre fızzük. Ha kihőlt, a 
porcukorral kikevert puha margarinnal 
összedolgozzuk. A kihőlt tésztára kenjük. 
4. A csokimázhoz a hozzávalókat a 2 evıkanál 
vízzel felfızzük, hőlni hagyjuk, és mielıtt 
megkeményedne, a sütemény tetejét egyenletesen 
bevonjuk vele. Száradni hagyjuk, utána szeleteljük. 
 

HUMOR 
 
Az öreg cowboy egy napon belovagolt a városba. A 
helyi seriff a kocsma elıtt a székében ülve nézte, 
ahogy az öreg leszállt a lóról és kikötötte a kocsma 
elé. 
- Jó napot, idegen! 
- Jó napot, seriff! 
Az öreg ezután a ló farához lépett, felemelte a ló 
farkát, és egy hatalmas csókot nyomott oda, ahova 
sose süt a nap. Utána leengedte a ló farkát, és 
elindult a kocsma ajtaja felé. 
- Elnézést, uram... - szólt a seriff. 
- Igen? 
- Hihetek a szememnek, valóban jól láttam? 

- Bizony, jól..., ugyanis rémesen ki van száradva a 
szám! 
- És ez segít? 
- Sajnos nem, de legalább nem nyalogatom 
állandóan... 

☺ 

Egy nı elmegy a farkaskutyájával az állatorvoshoz, 
mert a kutya éjjelente irgalmatlanul horkol. 
Mondja az orvos: - Kedves asszonyom, kössön a 
kutya farkára néhány babérlevelet, s nem horkol 
többet a kutya. 
A nı bár nem hiszi, mégis kipróbálja a tanácsolt 
módszert, s íme, a kutya az éjszakát horkolás nélkül 
átaludta. 
Elmeséli a barátnıjének, aki magában ezt gondolta: 
ha a kutyánál ez bevált, kipróbálja a férjénél. 
Így is tett a következı este. Reggel a férj bemegy a 
fürdıszobába, bepillant a tükörbe és megijed. 
Azonnal felhívja a barátját: 
- Te Karcsi, tegnap este kuglizni voltunk és kicsit 
beittunk ugye? 
- Igen. 
- Utána meg elmentünk a kupiba, igaz? 
- Igaz. 
- Mondd, emlékszel te ott valamiféle díjkiosztásra? 
 

GYEREKEKNEK 
 

 

 
 
Az ábrák nevét írd a megfelelı sorba. A megfejtés a 
vastag keretben felülrıl lefelé olvasható szó. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet 
kap jutalmul. 


