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BALLAGÓ NYOLCADIKOSOK 
 

A 2012-2013. tanévben négy nyolcadikos móricgáti 
diák búcsúzott el a Szent László Általános Iskolától.  
A képen balról jobbra: Lantos Regina, Oláh 
Melinda, Hideg Richárd és Lippai István. 
 

 
 
Gratulálunk nektek ballagásotok alkalmából! 
Kívánunk Nektek sok erőt, hogy megálljátok, 
megállhassátok a helyeteket az életben. Legyetek 
nagyon boldogok, és valósuljon meg minden 
álmotok! 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Vékony magas termetű öregasszony karvalyszerűen 
görbe orrával, talán egy kicsit úgy tűnt mintha a mesék 
világából lépett volna elő. Kis picurka házacskája 
valamikor egy nagy háznak, amely már időközben 
összedőlt, volt a nyári konyhája. Itt lakott egyedül az 
erdő közepén. Mint a mesében. 
 
Ha jó idő volt kint üldögélt az ajtó előtt. Szomszédjai 
már régen elköltöztek. Így hát sok látnivaló nem is 
akadt, meg hát amúgy is már régóta vak volt. A zöld 
hályog kíméletlenül elvette a szeme fényét. Csak 
üldögélt és hallgatta a sokol rádiót, meg várta hogy 
mikor érkezik meg már az ebédhordó autó. Ilyenkor 
átvette azt a pár apróságot, amelyet már előtte való 
nap megrendelt. Beszéltek pár szót, majd újra magára 
maradt. Így teltek a napjai. Télen egy kihúzott 
bálamadzagot pillanatra el nem engedve közlekedett a 
fáskamráig, vagy a wc-ig.  Ez életfontosságú, mint egy 
köldökzsinór volt az ő számára. Vagy a kúthoz ment 
vízért, ahová ugyancsak ilyen módon jutott el. Tudom, 
hogy nekünk egészséges, látni tudóknak nagyon nehéz 
ezt elképzelni, de bizony ennél nagyobb nyomorúság 
egy ember életében nem nagyon történhet. Csak a 
vadaknak neszét, madaraknak énekét, vagy a fák 
susogását hallgatta. Az öt körülvevő természet volt az 
egyetlen társa, na meg az öregecske kutyája. Egész 
nap csak a gondolatai, az emlékei kötötték le, abban 
élt.  
Teltek az évszakok, minden zöldbe borult, vagy pedig  
hólepel takarta be a tájat. Olyankor csak a kis füstölgő 
kéményről lehetett tudni, hogy  élet van még itt a 
düledező falak között. Egyik ilyen téli napon, amikor 
megérkezett az ételes autó, már nem szállt fel füst a 
kéményből. Bent nem találták a nénit, hát kint a 
madzagok mentén folytatták a keresését. Hamarosan 
észrevették, hogy a madzag vége már nincsen a fához 
erősítve. Bizonyára elszakadt. A néni kezéből meg 
kicsúszott, és hiába kereste a földön mászkálva, egyre 
jobban eltávolodott a meleget adó kis 
háztól. Mindig távolabbra került, egyre jobban fogyott 
már az ereje. Egy régi árokból már nem bírt 
visszamászni, még egy ideig próbálgatta, de aztán 
szép lassan megfagyott.  
A hulló hó lassan fehér köntössel borította be a tájat, és 
a megdermedt, aszott öreg testet. Összeolvadt azzal a 
tájjal ahol született. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

FELOLDOTTÁK A TŰZGYÚJTÁSI 

TILALMAT! 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága feloldotta a 

megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, 
valamint az erdőterületek illetve fásítások határától 
számított kétszáz méteren belüli területre korábban, 
átmeneti időre elrendelt általános tűzgyújtási 
tilalmat. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély 
elmúltával az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és 
kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. A 
tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás 
után pedig minden esetben gondoskodni kell az 
eloltásáról. 
Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy 
az avar és gyomégetésnél fokozott figyelemmel 
járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti 
az erdőt, vagy a lakott területeket. 

 

 
FELOLDOTTÁK A VADÁSZATI TILALMAT! 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága feloldotta a megye 
vadászatra jogosult vadászterületeire korábban 
elrendelt vadászati tilalmat.  
A korábban meghatározatlan időre elrendelt tilalom oka 
a Duna rendkívüli áradása volt.  
A helyszíni terepbejárások, valamit az illetékes Vízügyi 
Igazgatóságoktól kapott tájékoztatás szerint a Duna 
vízállása olyan mértékben csökkent, hogy az onnan 
kiszorult vad – elsődlegesen nagyvad – folyamatosan 
visszahúzódik elhagyott élőhelyére. Ezzel egyidejűleg 
több érintett vadászatra jogosult jelentette, hogy a 
tilalommal érintett térségben megnövekedtek a 
vadkárok, melynek elsődleges okozója a gímszarvas és 
a vaddisznó.  A tényleges vadkárokat hatékonyan 
vadászattal lehet elhárítani. 
A vadászatra jogosultak eleget tettek vadvédelmi és 
vadmentési kötelezettségüknek, valamint folyamatosan 
jelentették a vadelhullásokat is. 
 

 

Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi 
szempontok 

 
Az aratással összefüggésben az alábbiakban 
szeretnénk Önöket tájékoztatni az alapvető tűzvédelmi 
szempontokra vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 
20. és július 31.  között a tűzvédelmi szempontok 
megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet fokozottan 
ellenőrzi.  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére 
vonatkozó tűzvédelmi szabályokról további 
tájékoztatást találnak a Polgármesteri Hivatalok 
hirdetőtábláin.  
Kalászos termény betakarításának helyszínén a 
tűzvédelmet alapvetően meghatározza: 

- a tűzoltó készülékek megfelelősége, 
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb 

járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése 
(jegyzőkönyv, gépszemle), 

- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő 
műszaki állapota, tisztántartása, 

- a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése, 
- a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési 

előírások betartása, 
- a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége, 
- a learatott kalászos termény  az Országos 

tűzvédelmi szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 06.) 
BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti 
elhelyezése, 

- az OTSZ által előírt területen a védőszántás 
kialakítása, 

- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása, 
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése. 

Kalászos termény betakarításkor a telephely 
tűzvédelmét alapvetően meghatározza: 
- a megfelelő tűzvédelmi szabályzat, 
- az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba 

sorolás, 
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak 

nyilvántartása, 
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök 

nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
munkavállalók foglalkoztatása, 

- a villamos- és villámvédelmi berendezések 
tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása 
(jegyzőkönyv, minősítő irat), 

- a terményszárítás szabályainak betartása. 
 

Kiss Melinda 
hivatalvezető 

 

 

Ön és családja érdekében  Környezetvédelmi és 
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 

 
A FILANTROP Kft. 79 
településen lát el kötelező 

kéményseprő-ipari 
tevékenységet Bács-

Kiskun Megyében, ezért kötelességünknek érezzük, 
hogy pontos tájékoztatást adjunk a velünk 
kapcsolatban lévő lakosság számára a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást érintő kérdésekről: 
A magyar kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
döntése alapján a FILANTROP Kft. is végrehajtotta a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak 
csökkentését.  2013. július 1-től új díjszabás alapján 
ellenőrizzük a lakosság füstgáz-elvezetőit. 
A leggyakrabban használt kéménytípusoknál az alábbi 
díjak kerültek meghatározásra: 
- Egyedi Nyitott Huzat Szilárd (ENHS - 
hagyományos vegyes tüzelésű kémény): 2.149,- 
Ft/alkalom helyett 1.194,- Ft/alkalom  
- Egyedi Nyitott Huzat Gáz (ENHG - hagyományos 
gáz kémény): 2.286,- Ft/alkalom helyett 1.270,- 
Ft/alkalom 
- Egyedi Tartalék (ET – Tartalékkémény):1.372,- 
Ft/alkalom helyett 762,-Ft/alkalom 
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- Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz (EZTG- turbós, 
kondenzációs gáz kémény): 2.286,- Ft/alkalom helyett 
1.372,- Ft/alkalom 
A díjakban a 4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat 
is benne foglaltatik.  
Ez alapján a csökkenés mértéke a 2013 első félévében 
alkalmazott díjakhoz képest 45%, a 2012-ben 
alkalmazott díjakhoz képest pedig több mint 60 %. A 
megtakarítás mértéke éves viszonylatban 
gázkéményenként meghaladja az 1000 Ft-ot, vegyes 
tüzelésű kémény esetén pedig a 2000 Ft-ot. 
A komplex díjtáblázatot megtalálhatják a cég honlapján: 
www.filantrop.org 
A 2013. június 30-ig elvégzett munkákra a korábbi 
díjszabás érvényes.  
A FILANTROP Kft. kéményseprői továbbra is 
meghatározott ütemterv szerint végzik feladatukat. A 
lejárás várható időpontjáról honlapunkon és 
hirdetményeinkben (pl. a települések Polgármesteri 
Hivatalaiban) értesülhetnek. 
A kéményseprő munkatársaink az emelkedett 
követelményeknek eleget téve alapos –ha szükséges, 
műszeres- vizsgálatnak vetik alá égéstermék-
elvezetőiket. A legfontosabb feladat az átjárhatóság 
ellenőrzése, amit a lakosság „tükrözésként” ismer. A 
fűtéssel kapcsolatos halálesetek (szénmonoxid-
mérgezés) nagyrészt visszavezethetőek az ablakok, 
ajtók fokozott légzárására, valamint a páraelszívók, 
kandallók, szárítógépek működtetésére. Éppen ezért a 
kéményseprők a jövőben a levegőellátás ellenőrzését 
is el fogják látni. Ezen felül a füstcső hosszát is 
kötelesek rögzíteni. Fontos a tisztítóajtók és a kémény 
állagának vizsgálata, illetve az éghető anyagoktól lévő 
távolságról történő meggyőződés is. 
A szolgáltatás során az ingatlan használója köteles a 
feladat ellátását lehetővé tenni, és feltételeit, úgymint: a 
bejutást, a padlásra, tetőre feljutást, a gáztüzelő-tüzelő 
berendezés bekapcsolását, a hulladékhoz gyűjtőedényt 
biztosítani. 
A rendszeres kéményellenőrzés fontos, hiszen 
eldugult kémény esetén, új nyílászárók beépítésekor –
páraelszívó alkalmazása esetén- a szén-monoxid 
észrevétlenül áramolhat vissza, mely halállal is 
végződhet. Sok esetben egy madárfészek okoz 
visszaáramlást, lakástüzet. Ezek a problémák mind 
kiszűrhetőek.  
Az alacsonyabb díjakra való tekintettel is fogadják 
bizalommal a kéményseprőt, hiszen sok esetben 
megmentheti az Ön, családja és gyermekei életét. 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Tisztelt Gazdálkodó! Tisztelt Kamarai Tagtárs! 
 

Az napokban Ön kapni fog, vagy már kapott egy 
levelet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától, 
Budapestről. 
Ebben a levélben a Kamara tájékoztatja a tagsági 
jogviszonyából következő  tennivalókról , az eljárás 
menetéről, határidőkről stb.  Bizonyára ismert Ön 
előtt, hogy a 2012 évi kamarai törvény kötelező 
tagságot ír elő mindenki számára, aki a törvény 
hatálybalépése napján /2012 augusztus 01./ vagy 

azóta , érvényes őstermelői, igazolvánnyal,agrár 
vagy élelmiszer  vállalkozói engedéllyel , 
rendelkezett. 2012 évben a kamara meghirdette a 
kötelező előzetes regisztrációt, melynek alapján a 
törvénynek megfelelően 2013 márciusában 
megtörténtek a kamarai választások. A Kamara 
megalkotta az alapszabályát, a szervezeti és 
működési szabályzatát és elfogadta a tagdíjfizetés 
rendszerét. Az Ön által megkapott kamarai levél 
részletes tájékoztatást ad erről a folyamatról és a 
szükséges teendőkről.  
Amikor Ön kézhez kapta a kamarai tájékoztató, 
figyelem felhívó levelet, következő teendői lesznek: 
1. adategyeztetés 
2.önbevallás készítése, mely a tagdíjfizetés alapját 
képezi. 
Adategyeztetés:  kizárólag elektronikus úton 
végezhető el 

 személyesen, saját számítógépen,/ha van 
internet elérési lehetősége/ 

 megbízással, /könyvelő, vagy más idegen 
személy/ az Ön által szolgáltatott adatok 
alapján 

 fogadó napon a kamarai tanácsadó 
közreműködésével,  

Az elkészült adategyeztetést, nem kell postázni, 
csak elektronikusan továbbítani a kamara címére, 
elkészülte után kinyomtatásra kerül és ez a példány 
Önnél marad. 
Önbevallás készítése: szintén csak elektronikus 
úton készíthető el, együtt az adategyeztetéssel 

 személyesen, saját számítógépen,/ ha van 
internet elérési lehetősége/ 

 megbízással/könyvelő, vagy más személy/ 
az Ön adatszolgáltatása alapján 

 fogadó napon a kamarai tanácsadó 
közreműködésével 

Az adat egyeztetéstől eltérően, az így elkészült 
dokumentumot ki kell nyomtatni 2 példányban, egy 
példányt aláírás után el kell juttatni a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Bács- Kiskun megyei 
Igazgatóságára /6000 Kecskemét Tatársor 6.  Egy 
példány marad az ügyfélnél. 
Sokan az ősszel nem regisztráltak, de a törvény 
értelmében ők is tagjai kamarának, és a fenti 
teendők rájuk nézve is kötelezőek. Őket a kamara 
központja, közhiteles adatokból /NÉBIH/ választotta 
ki és így kerültek a kiértesítettek listájára. Azért, mert 
nem regisztráltak ősszel, az adategyeztetés és a 
járulék alap önbevallása rájuk nézve is kötelező.  Ha 
most sem tesz eleget ez irányú kötelezettségének, a 
kamara a NAV adatai alapján besorolja az illetőt, és 
a regisztrációs, ill. a rá kirótt tagdíjat közadók 
módjára beszedi. 
Fontos mind az adategyeztetés, mind az önbevallás 
készítése során feltétlen hozza magával a 
kamarától kapott kísérőlevelet, mert az 
tartalmazza a hozzáférési jelszót, mely szükséges 
az Ön adatbázisának eléréséhez. 
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elérhetőségem: tel: 30/2989116 
e-mail cím: sebestyenj@agrarkamara.hu  
 

Fogadónap:  
Jászszentlászló, Közösségi Ház: 
kedd : 08

00
 – 16

30
 óra 

péntek: 08
00

 – 16
30

 óra  
Pálmonostora, Polgármesteri Hivatal Posta u. 10 
hétfő: 08

00
 – 16

30 
óra 

Gátér Községi  Könyvtár Petőfi u 16/a 
szerda:  08

00
 – 16

30
 óra 

Petőfiszállás, Községi Műv. Ház és Könyvtár Ady 
E. u. 1.  
csütörtök: 08

00
 – 16

30
  

 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

GYEREKEKNEK 

 

 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 

 

HUMOR 

 
Egy férfi felesége eltűnik. A férfi bejelentést tesz a 
rendőrségen, és teljes letargiában tölt két napot. A 
harmadik nap, amikor hazaér munkából,a feleségét 
az étkezőasztal mellett találja. 

— Hát te? — kiáltja. — Halálra aggódtam magam 
miattad! 
— Tudod, amikor hazafelé jöttem a boltból, megállt 
mellettem egy autó, 4 izmos fickó kiugrott belőle, 
elkaptak és betuszkoltak az autójukba. Elvittek egy 
kihalt épületbe, és egy héten keresztül, minden nap 
négyszer megerőszakoltak! 
— Egy hétig? Hiszen még csak két napja tűntél el! 
— Persze, de most csak hazaugrottam enni valamit, 
aztán megyek vissza! 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Majonézes saláta 
 
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 5 db közepes 
sárgarépa, 1 kis fej káposzta, só, majonéz, tejföl, 
citromlé, kicsi mustár, őrölt bors, porcukor. 
A hagymát vékonyra, a sárgarépát gyufaszálnyi 
csíkokra /julienre/ összevágjuk, a káposztát is 
vékonyra lereszeljük. Megsózzuk, 15 perc múlva 
kinyomjuk a levét. Tartármártással /majonéz, tejföl, 
mustár, citromlé, bors, porcukor/ összekeverjük. 3-4 
órára a hűtőbe kell tenni összeérni. Nagyon finom 
akár önálló ételként is. 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2013. június 1.-től június 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Bazsa Józsefné /szül: Lippai Ilona/. élt 
75 évet. 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

 

 

 

 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szeretett halottunk 

 

Bazsa Józsefné 

 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

 

A gyászoló család   
 

 
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. 
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