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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Ott ahol most a Tsz istállók, meg az üzemek vannak, 
régen csak tarackkal benőtt homokhát volt, amelyet 
lapos, vizes rétek öleltek körbe. A jelenlegi kövesút 
helyén egy örökké sáros, sokszor szinte járhatatlan 
földes út kígyózott. Baloldalt csak a Forczek Dani bácsi 
tanyája, mellette az iskolával volt található. A tanyát 
most már a később épült szolgálati házak eltakarják. 
De az iskolának sincs már meg  az alapja sem.  
A földes út jobb oldalán a Petőfi Tsz építkezett. Sokáig 
csak a lapos magtár épülete, meg a piros cserepes 
tehénistálló volt ott található. De egy másik igen 
jellegzetes épület is elkezdett épülni. Kis gyermek 
voltam még, amikor egy nyári reggel nagy 
kalapácsolás, fűrészelés hangjára ébredtünk. Lovas 
kocsik hordták a hosszú akácfa gerendákat. Ezeknek a 
leghosszabbjait leásták egyenes sorokban. Pár nap 
múlva már messziről láthatók voltak, sokan külön arra 
kerültek, hogy megnézzék ezt a szokatlan nagy 
favázat. Nem lehetet belőle kinézni, hogy vajon mi is 
lesz ha elkészül. Teltek a napok, a kopácsolás zaja 
sötétedésig betöltötte a környék megszokott csendjét. 
A kocsik hordták az újabb és újabb fákat. A vázra már 
tetőt is ácsoltak, majd befedték piros cseréppel. Az 
oldalakra sűrű lécezet került. Majd egy óriási kapu, 
amin be lehetett még lovas kocsival is hajtani. Akkor 
már tudtuk, hogy ez egy jól kieszelt és megépített 
kukoricagóré lesz. Ekkorát még a környékben senki 
sem látott. Móricgát egyik legmagasabb épülete lett, és 
igen nagy tekintélyt parancsolt az arra járók előtt. 
Görög Feri bácsi az összes bognár furfangját bevetette 

e konstrukció kivitelezésébe. Nagyon sok tengerit 
tároltak abban évekig. Morzsológép is működött benne. 
Vadgalambok kedvelt lakmározó helyévé vált. 
Jellegzetes énekük reggelenként messzire elhangzott.  
De az idő gyorsan szaladt, és már a valamikori délceg 
épület oszlopai meggörbültek, a cserepek részben 
lepotyogtak. Üresen, kapu nélkül, megfeketedve, 
foghíjasan álldogált az idővel dacolva. Egyszer 
megálltam és körbejártam. Megcsodáltam a precíz 
csapolásokat, az óriási összetartó csavarokat. Egy 
igazi mestermunka volt, még mai szemmel is. Szinte 
teljesen kézzel készült minden munkája. Az idő vasfoga 
nyomot hagyott ezen az óriási fa építményen, de mégis 
valahogy annyira stabilan állt ott. Annyira sajnálatra 
méltó, ahogy most elhagyatva, kihasználatlanul álldogál 
ott. Az utókornak már csak útban volt, csak egy ronda 
emléknek számított. Voltak, akik szívesen betüzelték 
volna, volt aki már rá sem nézett, észre sem vette ha 
elment mellette. Egy pillanatra mintha éreztem volna a 
frissen behordott tengeri illatát, és hallottam volna a 
távolban dolgozó körmös Hoffer pöfögését. Láttam a 
felröppenő gerlék szürke felhőjét, ahogy ott köröznek a 
piros cseréppel borított góré fölött. Már régen 
nincsenek köztünk a mesterek, akik összerakták a 
favázat, vagy azok a szorgos parasztemberek, akik 
feltöltötték az aranysárga kukoricacsövekkel. Csak 
néhányan emlékezünk már erre a szép időkre. 
Valahogy olyan biztonságos, nyugalmat árasztó idők 
voltak azok, amelyekre szívesen gondolok vissza 
örökké. 
 

Irta Nagy Endre 
 

 

 

 

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte március 

23.-án Szabó István bácsi. Ebből az örömteli 

alkalomból felkereste őt Valentovics Beáta 

körjegyző és Csontos Máté polgármester. 

Köszöntötték születésnapja alkalmából, majd 

átadták részére Orbán Viktor miniszterelnök által 

aláírt Emléklapot. 

István bácsi és neje; Juliska néni a közelmúltban 

ünnepelték házasságuk 67. évfordulóját is. Az 

önkormányzat nevében mindkettőjüknek hosszú 

életet és sok boldogságot kívántak 

tisztségviselőink. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Március 25-től.új körjegyző irányítja a hivatali munkát 
Jászszentlászón és Móricgáton. A korábbi 
hivatalvezető ugyanis anyai örömök elé néz. 
A kiskunmajsai származású Valentovics Beáta 
tizenhét éve dolgozik a közigazgatásban. A szegedi 
József Attila Tudományegyetem 
társadalombiztosítási szakának elvégzése után 
Kecskeméten az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár megyei hivatalában kezdett dolgozni. 1999-
ben került vissza szülővárosába, ahol a 
polgármesteri hivatalban kapott munkát. Mellette 
pedig elvégezte az Államigazgatási Főiskolát. 
Januártól a járási hivatalban dolgozott, ám 
időközben felkérték Jászszentlászló és Móricgát 
jegyzői feladatainak ellátására. Megbízása két évre 
szól. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

Üdülési lehetőségek az 
Erzsébet-program 

keretében 

Az elmúlt évhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-program keretében 2013-ban is 
szociális üdültetésre teremt lehetőséget, az idén is közel 3 
milliárd forintnyi összegből gazdálkodva. Ennek keretében 
olyan csoportok (nagycsaládosok, nyugdíjasok, 
fogyatékkal élők és közfoglalkoztatottak) nyújthatnak be 
pályázatot egy hetes pihenésre, akiknek segítség nélkül 
nem állna módjában kikapcsolódni. Részükről 5000 forint 
önerőre van szükség, kivéve a közfoglalkoztatottakat, akik 
terhét a szakszervezet átvállalta, így ők teljesen 
költségmentesen nyaralhatnak.  
Az Erzsébet-program másik, kiemelkedő része a 
gyermektáboroztatás, amin belül kétféle lehetőség él. Az 
első csoportba tartoznak a tematikus táborok; ahol közel 
40 különböző témájú táborból (sport-, alkotó-, színjátszó-, 
önismereti-, dj vagy éppen médiatábor...stb.) 
választhatnak kedvükre a gyerekek. Ezeknek a 
sajátossága, hogy az egy hetes programok 
összeállításában és levezénylésében olyan közismert 

szaktekintélyek vesznek részt, mint Kovács István 
(ökölvívó tábor), Kovács Ági (úszó tábor), Kinizsi Ottó (foci 
tábor). Ők nevükkel, arcukkal és tudásukkal is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlen élményekkel 
gazdagítsák a fiatalok pihenését. A jelentkezéshez 
minimálbér alatti kereset esetén mindössze ezer-kétezer 
forintos önrészre van szükség. A gyermektáboroztatás 
másik csoportjába az általános táborok tartoznak, ahová 
elsősorban az oktatási-, a családvédelmi- és a 
gyermekjóléti intézmények jelentkezését várják. Ide április 
8-áig van lehetőség benyújtani a pályázatokat. 
Jelentkezni a www.erzsebetprogram.hu internetes oldalon 
lehet, ám annak érdekében, hogy senkit ne zárjanak ki a 
lehetőségből, Bács-Kiskun megyében 95 helyen segítenek 
az érdeklődöknek a tájékozódásban és a jelentkezésben 
is. A legközelebbi ilyen "segítőpont" megtalálásához az 
érintetteknek elegendő felhívniuk a 371-3242-es budapesti 
telefonszámot hétfőtől csütörtökig 9-16 óra, pénteken 9-13 
óra között. 

 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

Köszönet a katasztrófahelyzet 
elhárításában való részvételért 

2013. március 15. napján a Katasztrófavédelem, 
a Tűzoltóság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
megyei igazgatósága, az Önkormányzatok és az 

önkéntes polgárok közös áldozatos munkája eredményéül 
került elhárításra az a katasztrófa helyzet, amit a heves 
havazás és a rendkívül erős szél közösen idézett elő. 
A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal ez úton köszöni 
meg az elhárításban résztvevők önfeláldozó 
teljesítményét, aminek köszönhetően megyénkben a 
rendkívüli hóhelyzet komolyabb fennakadásokhoz és 
problémákhoz nem vezetett. 
 

Dr. Kerényi János 
kormánymegbízott 

 

 

Tájékoztató a tejelő tehén takarmányok aflatoxin 
szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről 

 

2012. év végén a hazai termesztésű kukoricában is 
feltűnt a penészgombák által termelt aflatoxin 
szennyezés. A tejben – szennyezett takarmány etetése 
esetén – az aflatoxin már 1 napon belül megjelenik. A 
biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej 
termeléséhez ad javaslatok a NÉBIH a honlapján és 
közösségi oldalán elérhető tájékoztatóban. 
A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej 
termelésének kulcsa a helyes takarmányozási gyakorlat; a 
lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból 
összeállított takarmányok használata; a szemes kukorica 
rostálása és az ún. toxinkötők alkalmazása. 
Szennyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 
napon belül megjelenik, annak elhagyásával viszont már 
2-3 napon belül el is tűnik. A NÉBIH termelőknek szóló 
tájékoztatójában az aflatoxin szennyezettség 
megelőzésének legfontosabb eszközeiről tájékozódhatnak 
az érintettek: 
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/03_27_aflatoxin
_tajekoztato.html           NÉBIH közösségi oldal 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 

http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/03_27_aflatoxin_tajekoztato.html
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/03_27_aflatoxin_tajekoztato.html
http://www.facebook.com/notes/nemzeti-%C3%A9lelmiszerl%C3%A1nc-biztons%C3%A1gi-hivatal/tejel%C5%91-teh%C3%A9n-takarm%C3%A1nyok-aflatoxin-szennyezetts%C3%A9g%C3%A9nek-cs%C3%B6kkent%C3%A9si-lehet%C5%91s%C3%A9gei/437645992986390
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Tejelő tehén takarmányok aflatoxin 

szennyezettségének csökkentési 

lehetőségei 

 

A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-

tartalmú tej termelésének feltétele a helyes 

takarmányozási gyakorlat; a lehető 

legalacsonyabb szennyezettségű 

alapanyagokból összeállított takarmányok 

használata; a szemes kukorica rostálása és 

az ún. toxinkötők alkalmazása. 

 

A 2012. év extrém meleg és aszályos időjárása 

és egyes növényvédelmi problémák (pl. 

rovarfertőzés) együttes hatására a hazai 

termesztésű kukoricában megjelent 

szennyezésként a penészgombák által termelt 

aflatoxin. 

 

A szennyezett takarmány etetésével a tejben az 

aflatoxin 1 napon belül megjelenik, a 

szennyezett takarmány elhagyásával 2-3 napon 

belül eltűnik. 

A takarmány alapanyagok esetében az aflatoxin 

B1-re megengedett határérték 20 

mikrogramm/kg, de a tejelő tehén 

takarmánykeverékek határértéke csak 5 

mikrogramm/kg. Az 50 nanogramm/kg feletti 

mennyiségben aflatoxin M1-gyel szennyezett tej 

nem kerülhet a fogyasztókhoz, ebben minden 

tejtermelő vállalkozásnak fokozott felelőssége 

van! 

 

Az aflatoxin szennyezés lehetséges hazai 

forrásai a szemes kukorica, a kukorica 

feldolgozás melléktermékei (CGF, DDGS), az 

ezekből készült takarmánykeverékek (tápok) és 

csekélyebb mértékben a tömegtakarmányok 

(széna, szilázs).  

 

A tej aflatoxin szennyezettség megelőzésének 

legfontosabb eszköze, a lehető 

legalacsonyabb szennyezettségű 

alapanyagokból összeállított takarmányok 

felhasználása. A takarmányok 

toxintartalmának ismeretében lehetséges a 

tehenek takarmányadagját úgy összeállítani, 

hogy a bevitt aflatoxin szennyezés a minimális 

legyen.  

A szemes kukorica toxinszennyezettségének 

csökkentésére javasolt a többszöri, 

betároláskori és felhasználást megelőző 

magtisztítás (rostálás), amely során a sérült, 

fertőzött szemek eltávolításával mérsékelhető 

az aflatoxin szennyezés. 

 

Nagyon fontos az állatok megfelelő 

bendőemésztésének fenntartása, ami szintén 

helyes takarmányozási gyakorlat alkalmazását 

feltételezi. Tartós bendőacidózis esetén a 

toxinok bendőből való felszívódása a 

sokszorosára nőhet, ami alacsony takarmány 

szennyezettség esetén is a tejben határérték 

feletti aflatoxinszintet eredményez! 

 

Ha a fenti alapelvek betartása ellenére a tejben 

határérték feletti lesz az aflatoxin mennyisége, 

a legelső szükséges intézkedés a takarmányok 

(különösen a szemes takarmányok!) azonnali 

lecserélése, bevizsgált, határérték alatti 

toxintartalmú takarmányra. 

 

A takarmányokban található mikotoxin 

szennyezés csökkentésére használhatunk ún. 

toxinkötőket is, több adalékanyag forgalmazó 

kínálatában szerepelnek ilyen készítmények. Az 

aflatoxint az ásványi eredetű toxinkötők kötik a 

legjobban, általában ezt javasolják használni. A 

takarmány szennyezésétől függően ezen 

toxinkötők alkalmazása akár 20-30 %-kal is 

csökkentheti a tejben levő szennyezést, de a 

toxinkötők alkalmazása önmagában megoldást 

nem jelent, csak hatékonyan támogatja az 

aflatoxin elleni védekezést. 

 

A tejben gyorsteszttel kimutatott aflatoxin M1 

szennyezés tájékoztató jellegű, pontos 

értékének meghatározását erre akkreditált 

laboratóriumok tudják elvégezni és a mintavétel 

módjáról is részletes uniós előírás rendelkezik. 

A takarmány aflatoxin szennyezettségének 

pontos meghatározása is az erre akkreditált 

laboratóriumok vizsgálataival lehetséges. Mivel 

az aflatoxin szennyezés gócszerűen van jelen a 

kukoricában, ezért a mintavétel során a lehető 
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legtöbb helyről kell mintát venni, ezeket össze 

kell keverni és az összekevert ún. elegymintát 

kell vizsgáltatni. 

 

A takarmánnyal bevitt aflatoxin szennyezés 

mértékéből számítható a tej várható aflatoxin 

szennyezése. Tehenenként naponta összesen 

bevitt 40-50 mikrogramm aflatoxin B1 

szennyezés eredményezhet 50 nanogramm/kg 

tejben levő aflatoxin M1 szennyezést, amely 

érték a tejre vonatkozó határérték.  

 

Pl: 5 kg 4 mikrogramm/kg aflatoxin B1 tartalmú 

tejelő táp és 15 kg 2 mikrogramm/kg aflatoxin 

B1 szennyezettségű szilázs, összesen 50 

mikrogramm/kg napi szennyezést jelent, amely 

már kiváltja a tejben a határérték feletti aflatoxin 

M1 tartalmat. 

 

Az EFSA egy regressziós egyenletet javasol a 

„carry-over” hatás kiszámítására, amellyel a 

napi takarmányadag aflatoxin B1 tartalma és a 

tej aflatoxin M1 tartalma közötti összefüggés 

leírható. 

 

10,95 + 0,787 x mikrogramm B1/napi adag 
takarmány = M1 nanogramm/kg tej. 

 

A takarmányok kereskedelme során fokozott 

figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladó és a 

termék vásárlója között olyan írásbeli 

megállapodás készüljön, amely tartalmazza a 

közös mintavételek lebonyolítására vonatkozó 

leírást, és ezt a vállalkozások az önellenőrzési 

rendszerükben rögzítsék és alkalmazzák is. 

Ennek hiányában a vevő és az eladó közötti, 

vitás kártérítési esetekben, a bírósági ügyekben 

nehezen érvényesíthetők a vevő érdekei. 

Törekedni kell arra, hogy az eladó által kiadott 

minőségi tanúsítványok az adott tételre 

vonatkozó aflatoxin szennyezettségre 

vonatkozó vizsgálati eredményeket is 

tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tisztelt Gazdálkodók! 

 
Április hónaptól megnyílik a lehetőség a 2013. 
évi területalapú támogatások (TERA) 

benyújtására. A kérelem benyújtását el lehet 
végezni önállóan, amennyiben rendelkezik 
ügyfélkapuval, tanácsadó segítségével illetve 
technikai segítségnyújtó igénybevételével. 
A technikai segítségnyújtó lehet falugazdász 
illetve kamarai tanácsadó. Tekintettel arra, 
hogy a legtöbb termelő a falugazdász 
hálózat segítségét veszi igénybe a kérelme 
benyújtásánál, kérjük, keressék 
falugazdászukat időpont egyeztetés 
céljából. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a területalapú 
támogatás igénylésére az a termelő jogosult, 
aki rendelkezik érvényes földhasználattal.  

A területalapú támogatás szankciómentes 
benyújtási határideje május 15. Ezt követően 

munkanaponként 1%-os támogatás 
csökkenéssel június 9-ig még be lehet adni a 
kérelmeket. 
 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
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AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

2013 évi EK benyújtása 
 

Április hónapban elindul a 2013 évi Egységes terület 
alapú támogatások igénylése. A korábbi évekhez 
hasonlóan az idén is csak elektronikus úton lehet csak 
benyújtani. Papír alapon csak a támogatások tartozékát 
képező, külön előírt ill, az eddig is kötelezően papír 
alapon beadandó mellékletek /pl: új regisztráció esetén 
a banki igazolás/ nyújthatók be. A kérelem benyújtása 
történhet önállóan, egyedi ügyfélkapun keresztül, vagy 
közreműködő segítségével, aki lehet technikai 
megbízott, vagy pl: cég esetén megbízás alapján 
közreműködő személy. A technikai megbízott és a 
meghatalmazott ún. hozott anyagból dolgozik, 
felelősséggel csak az ügyfél által biztosított adatok 
hibátlan feldolgozásáért, a kérelem határidőn belüli 
benyújtásáért, és az ügyfél maradéktalan 
tájékoztatásáért tartozik. Az ügyfél felelőssége a 
valóságnak megfelelő adatközlés, az ellenőrizhető, 
2013 június 09 előtt meglevő földhasználat, és a 
technikai megbízás nyomtatvány időn belüli 
postázása az illetékes Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére. 
A kérelem szankciómentes benyújtásának határideje 
2013 május 15., a kérelem ezután is benyújtható 2013 
június 09, de ez esetben számolni kell napi 1 %-os 
támogatás csökkenéssel, mely összesen 25 % lehet. 
2013 június 9, jogvesztő határidő, mely ellen 
fellebbezésnek, méltányossági kérelemnek helye 
nincsen. 
A kérelem benyújtását a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara /a régi Magyar Agrárkamara/ Ügyfélszolgálati 
tanácsadója, az illetékes falugazdász, vagy más önálló 
vállalkozó, előzetes bejelentkezés alapján a 
megszokott helyen és időben  segíti, biztosítva a 
szükséges számítógépes felületet, a szakszerű 
tájékoztatást, tanácsadást. Az idén nem kell megvárnia 
az aktuális miniszteri rendelet megjelenését, 
amennyiben az MVH élesíti az elektronikus beadó 
felületet, a z EK elkészíthető és benyújtható lesz. A 
kérelem benyújtásához a korábban megkapott 
hozzáférési jelszó szükséges, amennyiben ez 
valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, a 
helyszínen elektronikus úton új kérhető. Nagyon fontos 
az egész igényelt területet lefedő, 2013 június 09-é n 
meglevő érvényes földhasználati adatlap megléte. Ezt 
bemutatni külön nem kell, de a kérelem beadási 
időszakot azonnal követő adminisztratív ellenőrzés, 
kiszűri a hiányosságot, és egészen a teljes körű 
kizárásáig terjedő támogatás megvonással, 
büntetendő. A kérelem készítéshez csak 
adategyeztetés szempontjából szükséges . Az igénylő 
gazdálkodó  lehetőleg készítsen rövid vázlatot, 
feljegyzést, a tervezett vetésforgóról, hová mit és 
mennyit kíván vetni. Az agrár-kárenyhítési 
programba belépni 10 ha –elérő szántó, 5 ha 
szántóföldi zöldség ill 1 ha szőlő gyümölcs 
ültetvény megléte esetén kötelező , ezalatt 
választható.  

A múlt évben életbelépő kérődző szerkezet átalakítási 
programba új gazdálkodóként nem lehet, de aki tavaly 
élt vele, ebben az évben újra igényelheti a különleges 
támogatást, a kérelem keretén belül. 
 

Kötelező földhasználat adatközlés és bejelentés 
Amint az előző számban i jeleztem, a 
429/2012(XII.29)Kormányrendelet kötelezően előírja a 
mezőgazdasági ingatlanokhoz kapcsolódó adatközlést, 
ill a még be nem jelentett mg-ingatlanok földhasználati 
adatbejelentését.  
Az adatközlés határideje március 31-én lejárt, aki 
nem teljesítette, 1000 FT/ AK bírságra számíthat 
Javaslom, hogy aki elmulasztotta, most tegye meg 
utólagosan, bízva benne, hogy a Földhívatal még 
elfogadja. 
A földhasználati adatbejelentés csak azokra az 
ingatlanokra vonatkozik, melyek a korábban  érvényes 
1 ha nagyság alá estek és nem volt kötelező 
bejelenteni. Ennek határideje 2013 április 30-Mivel a 
földalapú támogatás alapfeltétele az érvényes, 
földhasználati adatlap megléte, javaslom mindenki 
vizsgálja meg ez irányú okmányait, és pótolja a 
hiányosságait. 
Mely területeket érint a két féle adatközlés:? 

 terület nagyságtól független 
 szántó,gyep, szőlő, gyümölcs, kert művelési 

ágú, kivétel:erdő 
 aranykoronával rendelkező területek 

A meglevő tulajdoni lapok, adásvételi szerződések, 
egyéb a tulajdont igazoló iratok tartalmazzák a terület 
aranykorona értékét.  
Fontos: a fenti adatközlések minden esetben a F Ö L 
D H A S Z N Á L Ó és nem  a tulajdonos kötelessége, 
ez alól kivétel, ha a föld tulajdonosa  egyben az adott 
terület használója is. Ebben az esetben az ő 
kötelessége az adatközlés és bejelentés. 
Természetesen aki a 429/2012(XII.29)Kormányrendelet 
szerint, az eddig be nem jelentett mg-i ingatlan 
földhasználatot most jelentette/jelenti! be, a külön 
adatközlést erre a területre nem kell  készítenie, csak a 
korábbi bejelentett területeire. 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2013. március 1.-től március 31.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: nem volt. 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi 
lomtalanítás 

április 17.-én 
lesz. A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan 
előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
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és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi 
erővel legyen elvégezhető! 
A hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni: a 
kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, a 
növényi eredetű hulladékokat kévébe összekötve. 
A zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni 
arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak 
legyenek! 
 

 

Országos szemétgyűjtő akció  
2013. április 22. (hétfő) 

A Föld napja alkalmából a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
9. alkalommal tartja meg hagyományos országos 
tavaszi szemétgyűjtő akcióját, melyhez a Móricgáti 
Önkormányzat is csatlakozott. A közútkezelő 
főszervezőként gondoskodik az összegyűjtött hulladék 
elszállításáról. 
Várjuk a lakosság csatlakozását is! Tegyünk együtt 
útjaink tisztaságáért! 

Találkozó 8 órakor a Faluház előtt! 
 

KATOLIKUS MISEREND 
 

Április 20. /szombat/ 16 óra: szentmise Móricgáton 
Április 21. /vasárnap/ 8

30
 óra: Elsőszentáldozás 

Jászszentlászlón. 
Április 27. /szombat/ 16 óra: Bérmálkozás 
Jászszentlászlón. 
Április 28. /vasárnap/ 10

30
 óra: Elsőszentáldozás 

Móricgáton. 
Nagyon-nagy szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk Deli Ramóna és  
Rabi Szabolcs elsőáldozásán! 

Május 5. /vasárnap/ 10
30

 óra: Szentmise és anyák 
napi műsor. 
Sok szeretettel hívunk és várunk minden édesanyát, 

nagymamát, dédnagymamát és mindenkit anyák 
napi műsorunkra. Tegyük együtt emlékezetessé ezt 

a szép napot! 
 

Bihalné Győri Edit 
és hittanos csoportja 

 

Istenem, Istenem 
Hajolj le hozzájuk 
S áldó két kezeddel 
Áldjad, hosszan áldjad 
Az értünk fáradó 
Drága jó édesanyákat! 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Almafánk 
  

Hozzávalók : 80 dkg megtisztított alma, 25 – 30 dkg 
liszt, fél csomag sütőpor, 2 db tojás, 2 evőkanál 
kristálycukor, fél mokkáskanál őrölt fahéj 
Elkészítés: az almákat nagy lyukú reszelőn reszeljük 
le, a levét nyomkodjuk ki. Adjuk hozzá a cukrot, a 
fahéjat, a tojásokat. A liszttel elkevert sütőport kisebb 
adagokban keverjük hozzá attól függően, hogy 

mennyire leves az almánk. Az állaga olyan legyen, 
hogy két kanállal tudjunk belőle galuskákat formázni. 
Bő, forró olajban süssük ki (kb. 180 fokon ), közben 
forgassuk meg őket, addig amíg mindkét oldaluk szép 
barnára nem sül. Papírtörlőn itassuk le róluk a 
felesleges olajat.  
Fahéjas porcukorral, lekvárral tálaljuk.  
Forrás: www.andi1976.gportal.hu 

HUMOR 
 

Az idősek otthonában elhatározzák, hogy kimennek az 
öregek csigát szedni. Ki is érnek és elkezdik szedegetni 
a csigákat. 5 óra fele elindulnak vissza. Hazaérnek, de 
senki nem látja Jenő bácsit, a legidősebb öreget. 
Várnak, várnak, eltelik egy-kettő-három óra, mire Jenő 
bácsi is végre becammog az otthonba, üres kézzel. 
Kérdik is tőle: 
- Hát, Jenő bácsi, maga nem gyűjtött csigákat?  
- Áh, dehogyisnem! De sajna, mire lehajoltam hozzájuk, 
huss-huss, hát nem szétszaladtak? 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul! 
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