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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Egy falat kenyér
A hatvanas években is voltak meleg nyarak,
megszenvedte azt úgy az ember, mint állat. Igaz, az
ilyen napokat általában hamarosan hirtelen
alászakadó óriási záporok követték, újra föléledtek a
kukoricaföldek, a lehűlt Mórici pusztaságban boldog
fecskék rajai cikáztak. Az emberek újra a munkájuk
után néztek, nyikorogva, lassan újra megindultak a
szekerek.
A mezítlábas gyereksereg vágtatott a rétek hajlatain
megakadt langyos esővízben. Csillogtak újra a portól
megszabadult falevelek. Mosolyogtak a nyári almák.
Beszívtuk a frissen fürdött fű illatát. Minden olyan
természetesnek tűnt, mintha a boldogságot egyedül
csak a Mórici népnek találták volna fel, annak
minden pompájával, fényével!
A két templom tornya is úgy ágaskodott büszkén a
puszta fölé, mintha legalábbis székesegyház volna.
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Megkonduló harangjuk olykor belekondult a
pusztába, szétfolyva a buckák közé épült kis porták
falai közé.
Egy ilyen, számunkra annyira szokványos nyári
zivatar után azért mégis valami megváltozott. Amikor
elkezdtük kiterelni a birkákat a dombok felé, hogy
még az est leszállta előtt jóllakjanak, nekünk
gyerekeknek egy oly rémisztő látvány tárult a
szemünk elé.
Egyik part tövében frissen érkezett sátoros szekerek
álltak. Megpányvázott lovak nyújtogatták a nyakukat
az alányúló akácágak után. Mindent elöntött a
valahogy égni nem akaró tűz füstje, ami körül
hosszú, bő szoknyás asszonyok serénykedtek.
Bajuszos, nagy kalapos emberek pakolásztak a
kocsiról. Visongó maszatos gyerekek fogócskáztak.
A döbbenet belénk vágott hirtelen! Cigányok!!!!
Futottunk volna, de a lábunk nem mozdult a félelem
elöntötte minden porcikánkat. Már elképzeltük
magunk előtt, ahogy ezek most elkapnak bennünket,
és a szemet maró füst fölött csüngő nagy kormos
bográcsba dobnak. Ekkor már ők is észrevettek
bennünket, és néhány asszony meg gyerkőc elindult
felénk. Az egyik asszony már nagyon öreg és ráncos
volt, a fogatlan szájából pipa lógott. Ez a látvány
nekünk, ha nem is a világvégével, - mert akkor
legalább megúsznánk a most következő élve
megfőzés szenvedéseit! - Nem! ez az átélés nekünk
a „mórici” kis gyerekeknek, a pokolba való
betekintéssel azonos volt. Valamit beszéltek
hozzánk, de mi nem értettünk egy szót sem belőle,
lassan felocsúdtunk a bénultságunkból és rohantunk
haza.
Otthon idegességünkben alig tudtuk elmondani a
látottakat. De a szüleimen nem vettem észre
félelemnek a nyomát, csak a Bodrit kötötték
közelebb a tyúkól ajtajához éjszakára. Másnap
délelőtt nagy kutyaugatás kíséretében egy idős,
nagy fekete kalapos ember, meg a pipás
öregasszony tűnt fel a kapu előtt. Édesanyám
kiment hozzájuk, valami beszélt velük, majd
visszatérve a kamrába ment. Nemsokára újra
megjelent egy nagy piros lábassal a kezében, amely
már bizony régóta lyukas volt. A cigányember levette
a hátáról a puttony kinézetű fatákolmányt, néhány
szerszámot vett abból elő, majd nekiállt a lábas
befoltozásának. Én minden mozdulatát éberen
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követtem, felkészülve rá ha mégiscsak rossz
szándékban járnának. Telt az idő a fazék meg
elkészült. Édesanyám megvizsgálta, majd egy nagy
karaj kenyeret adott a pipás maminak, aki örömében
mindenáron meg akarta csókolni a tiltakozó
Édesanyám kezét. A nagy igyekezettől elejtette a
kenyeret, amely néhányat még fordult is a tegnapi
esőtől felázott udvaron. De ő újra felkapta azt, és
kicsit megtörölve a nagy rózsás kötőjébe, a
batyujába rakta.
Lassan megindultak visszafelé, de én valahogy már
nem is féltem tőlük, a kiskapu előtt állva néztem
őket, amíg csak el nem tűntek, a nyárfák mögött.
Életemben először döbbentem rá, hogy mi is a
szegénység. Olyan gazdagnak sohasem éreztem
magamat, mint akkor ott a kiskapuban állva!
Írta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt Gazdálkodó! Tisztelt Olvasó!
A Magyar Agrárkamara és a levél végén felsorolt
szakmai szervezetek, az alábbi nyílt levelet
kívánják közzé tenni.
Nyílt levél az Alkotmánybírósághoz
Magyarország = jogállam?
A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága a
jogállamiság biztosítéka, amely felülbírálhatja akár
az Országgyűlés által alkotott törvényeket is, vagy
ha éppen a törvény hiányzik, kötelezheti a
szükséges döntésre.
De
kihez
lehet
fordulni,
ha
az
Alkotmánybíróság nem hajlandó dönteni és ezzel
megbénítja a törvényhozást és az időhúzással
visszafordíthatatlan károkat okoz?
Az Országgyűlés 2008. október 20-án
törvényt fogadott el az egységes mezőgazdasági
támogatási rendszer (SPS) bevezetéséről és
működéséről. A köztársasági elnök kifogást emelt a
törvény
egyes
rendelkezései
ellen
az
Alkotmánybíróságnál. A bíróság – a gyakorlatában
példa nélküli módon nem hogy soron kívül tárgyalta
volna a beadványt, hanem még csak napirendre
sem vette. A halogatás megakadályozta az SPS
2009. január 1-el történő bevezetését, amire már
csak a következő évtől lenne lehetőség.
Az Alkotmánybíróság azóta sem foglalkozott a
törvénnyel és a kiszivárgott hírek szerint továbbra is
bizonytalan, hogy mikor kerülhet erre sor. Az SPS
bevezetését támogató és sürgető mezőgazdasági
szakmai
szervezetek,
érdekképviseletek
és
köztestület
hiába
kérték
többször
az
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Alkotmánybíróság elnökétől, hogy döntsön az elnök
beadványáról, aminek alapján az Országgyűlés
szükség esetén módosíthatja a törvényt. A termelői
szervezetek meggyőződése, hogy a törvény
megfelel az Európai Unió szabályainak és nem lesz
szükség lényeges módosítására. Az EU 17
tagállama alkalmazza ezt a rendszert, köztük az EU
15 régi tagállama, amelyek egyikében sem merült fel
olyan alkotmányossági aggály, ami a törvény
lényegét érintené, hiszen egy üzemmérettől
független, diszkriminatív elemek nélküli támogatási
módszer.
Az SPS bevezetésének újabb elhalasztása,
pótolhatatlan károkat okoz a mezőgazdasági
termelőknek, felgyorsítja a magyar állattenyésztés
leépülését, csökkenti a takarmánytermesztést és
gyephasznosítást,
sújtja
az
erre
épülő
feldolgozóipart, hátrányosan érinti a dohány, a rizs,
a cukorrépa termelőket, összességében több tízezer
vidéki munkalehetőség megszűnéséhez vezet.
Bizonytalanságban
tartja
a
mezőgazdasági
termelőket, akadályozza a gazdasági döntéseket,
ami tovább rontja az ágazat működését. A
fogyasztók pedig egyre több külföldi és egyre
kevesebb
hazai
élelmiszer
kínálatából
választhatnak.
Ezekért a következményekért felelősség terheli az
Alkotmánybíróságot, amely időhúzással asszisztál
az SPS bevezetése körül kialakult politikai vitákhoz,
a bevezetés szabotálásához.
Kérjük az Alkotmánybíróságot, hogy vegye
figyelembe az SPS bevezetésével kapcsolatos
érveket és mielőbbi döntésével tegye lehetővé az
erről szóló törvény időben való hatályba lépését.
Forrás: Magyar Agrárkamara
Sebestyén János UMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara
Baromfi Termék Tanács; Cukorrépa Termesztők
Országos Szövetsége; Gabonatermesztők Országos
Szövetsége; Húsmarhatenyésztők,
Marhahústermelők Országos Szövetsége; Juh
Terméktanács; Magyar Agrárkamara; Magyar
Állattenyésztők Szövetsége; Magyar
Dohánytermelők Országos Szövetsége; Magyar
Parasztszövetség; Magyarországi Rizstermesztők és
Feldolgozók Országos Szövetsége; Máktermelők és
Termelésszervezők Országos Szövetsége;
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége; Mezőgazdasági
Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége; Tej
Terméktanács; Vágóállat és Hús Terméktanács;
Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács
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MEGHÍVÓ FALUNAPRA

Tisztelt Vendégeink!
A Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önöket
falunapi rendezvényünkre, melyet
2009. augusztus 20.-án, Szent István ünnepén tartunk!
Programjaink:
1000 óra: Katolikus szentmise.
1100 óra: Református istentisztelet.
Rendezvényünk a Művelődési Ház területén folytatódik!
1200 óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője.
Garai István országgyűlési képviselő ünnepi beszéde.
1300 óra: Ebéd, /birkapörkölt, savanyúság. Az ebéd ideje alatt Gyóni György
cigányzenekara játszik.
Az ebédjegyek ára 850 Ft, megvásárolhatóak a helyi boltokban aug. 14.-én 16
óráig, ezután pedig Lajter Józsefnél.
1430 óra: Geri-Betli duó műsora.
1530 óra: Gyermek hastánc bemutató.
1600 óra: Bács-Kiskun Megyei Rendőr- Főkapitányság őrző-védő kutyás bemutatója.
1700 óra: MÁRIÓ A HARMÓNIKÁS fellépése.
1800 órától: Vacsora /sertésflekken/, mely helyben vásárolható, 900 Ft/adag áron.
1900 órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével.
Egész napos programjaink: ingyenes légvár, kézműves foglalkozás, csocsó, asztalitenisz.
A Művelődési Ház nagytermében kiállítások.

A Kultúr Büfé egész nap vendégeink rendelkezésére áll.

Szeretettel várunk mindenkit!!!
Csontos Máté
polgármester
Rendezvényünk a Megyei Közgyűlés támogatásával jött létre!
Móricgáti ÚJSÁG
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

HUMOR

Anyakönyvi hírek
2009. július 1.-től július 31.-ig
Születés: Pálos László /szülei Manga Irén és Pálos
László/
Gratulálunk nekik!
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Csenki Balázs /élt 82 évet/.
Búcsúzunk tőle!

BICIKLIZÉS A KERÉKPÁRÚTON
A kerékpárutak nekünk készültek, használatuk
kötelező! Ha az út mellett van kerékpárút, csak itt
lehet kerékpározni. A kerékpárúton egymás mellett
is kerékpározhatunk.

A háztartási alkalmazott fizetésemelést kér. Az asszony
nem örül a kérésnek és megkérdezi:
- Maris, miért kellene felemelnem a fizetésedet?
- Asszonyom, három oka van. Az első: én szebben
vasalok, mint maga.
- Ki mondta neked, hogy szebben vasalsz nálam?
- A maga férje mondta.
- Ó!!!
- A második ok az, hogy én jobban főzök, mint maga.
- Ez tiszta hazugság, ki mondta neked, hogy jobban főzöl
nálam?
- Ezt is a maga férje mondta.
- A fenébe!!!
- A harmadik ok az, hogy én jobb vagyok az ágyban, mint
maga.
Az asszony felháborodik.
- Ezt is a férjem mondta neked?!
- Nem, asszonyom, ezt a kertész mondta.

Egyik kerékpárút (és a gyalog-kerékpárút) sem
adhat teljes védettséget! A kereszteződések és a
forgalmasabb kapuk, kijáratok különösen veszélyes
pontok, itt fokozottan figyeljünk. A kerékpárutak
úttesten való átvezetésénél a kerékpárosnak nincs
mindig elsőbbsége! Az útkereszteződésekben az
elsőbbséget
jelzőtáblák
szabályozzák.
Ha
elsőbbségünk van, akkor is mindig győződjünk meg
róla, hogy megadják azt nekünk, azután hajtsunk át
az úttesten.

GYEREKEKNEK

Lakott területen kívül /de csak ott!/ segédmotorral is
közlekedhetünk a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra
sebességgel.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Bounty
5 dl tejből, 20 dkg vajból, 10 dkg cukorból és 5
evőkanál darából sűrű tejbegrízt főzünk.
Amikor
kész,
belekeverünk
15
dkg
kókuszreszeléket.
Ezt egy fóliával bélelt tepsibe terítjük, és betesszük a
hűtőbe.
Amikor már vágható, kivesszük, és kockákra vágjuk.
Ekkor be kell tenni a mélyhűtőbe, és nem árt neki,
ha pár órát ott tölt. Ezután felolvasztunk 3 tábla
tejcsokit.
Úgy az igazi, ha valami finomabb csoki, nem
bevonó. A csokiba tegyünk egy pici olajat is, hogy
fényesebb legyen.
Fogpiszkáló segítségével minden kis kockát
megmerítünk a csokiban, és egy sütőpapírral bélelt
tepsire sorakoztatjuk.
Ahol kihúzzuk a pálcikát, lesz egy pici lyuk, ott
megszórjuk kókuszreszelékkel a tetejét, és ezzel a
legnagyobb hibáját el is tüntetjük Variációk:
készíthetjük kókusz helyett kakaóporral, rumosan
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Vízszintes:
1. Ez van a kéményben
5.”A férje” régies kifejezéssel.
6. A megfejtés
8. Jószívű
9. A hangsor első hangja
10. Ebből nő ki minden növény
Függőleges:
1. Keres valamit
2. Időmérő eszközöd
3. Be van zárva
4. Kutya teszi
7. Nem ide
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe
édességet kap jutalmul.
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