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MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK

Közhírré tétetik!!
2009. október 3.-án rendezzük meg
a hagyományırzı szüreti felvonulást,
és az azt követı szüreti bálat,

melyre szeretettel meghívunk minden érdeklıdıt.
Gyülekezés: 12 órától a Mővelıdési Háznál.
A felvonulási útirány:
-Mővelıdési háztól a Zrínyi utca,
-Deák F. u., Iskola,
-Felsı-Móricgát,
-Erdıszéplak, majd vissza a Mőv. Házhoz.
A szüreti bál 19 órától reggelig tart. Zenél: a Horizont Együttes.

Szeretettel és tisztelettel várjuk az ide látogató kedves vendégeket és
a falu apraját-nagyját!!
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találni. Amikor tanított minden gyermek úgy érezte
mintha csak egyedül hozzá szólna, annyira ki tudta
aknázni az egyszerő gyermekek tudásvágyát. Meg
hát már a szüleinket is Ö tanította.
Soha nem vert meg egy gyermeket sem, még csak
arra sem emlékszem, hogy egyszer is megalázott
volna valakit a többiek elıtt. Azt, aki hibát követett el
hagyta, hogy a szívében földolgozza azt, és Ö csak
a kedves, szelíd szavakkal bátorítást adott ahhoz.

Közérdekő közlemények ............................ 4. old.
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Délben, ha vége lett az iskolának, megindultunk
hazafelé, de nem a rövidebb gyalogösvényen,
hanem arra amerre a mi drága tanító nénink lakott.
Kerülıt vettünk csak hogy vele mehessünk. Ilyenkor,
- mint egy gondos kotlós a csirkéivel - ballagott
velünk. Mintha most is látnám a hosszú szárú fehér
cipıjében, amellyel fájós lábát óvta. Ö volt nekem a
Pedagógus aki nem csak a heti terv alapján, hanem
a teljes szívébıl tanított.
A mi drága Forczek Tanító nénink már nagyon régen
nem él, de ez a néhány kis sor, is juttassa Öt az
eszünkbe, és állítsa örök példaképül Móricgát népe
elıtt.
Írta Nagy Endre

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A szeptember általában úgy lopakodik be, hogy
szinte észre sem vesszük. Igaz még sok minden
zöld, de már nem nı tovább, csak várakozik. A
reggeli napfény csillogó kis gyöngyökké varázsolja
azokat a harmatcseppeket, amelyek az éj leple alatt
kapaszkodtak meg a sok ezernyi pókhálón. Ezek a
finomra szıtt pókhálók ilyenkor összekötik a
növények szárait, mintha ezzel a hálókkal akarná
visszafogni a mindinkább fogyatkozó nap melegét.
Valamikor ez idıtájban megindultak a kis
gyermeklábak
a keskeny gyalogösvényeken,
amelyek hosszasan kígyóztak a távoli iskola felé. Az
új iskola, merthogy ez volt akkor a Móricgát újonnan
épült nagy tágas iskolája, már messze távolból
sárgállott. Nagy világos ablakaival, a tetın fehér
palával, mintha kitárta volna a karjait felénk. Bent is
még új volt minden, új padok, táblák, az illatát még
ma is érzem.
A megérkezı alsó osztály tanulói, boldog
zsibongással vonultak föl a lépcsökön, a pedellus
Pista bácsi csöngetésére. Elfoglalta mindenki a
maga helyét, de az izgés-mozgás valahogy nem
akart megszőnni. Némely gyerkıc a táskájában
kutatott, a másik meg hátrafordulva a szomszédjával
társalgott.
Kinyílott az osztályterem ajtaja, amire azonnali
csend zuhant alá, mintha a távolba ugató kutya is
elnémult volna egyszerre. Magas ıszes hajú Tanító
néni lépett be, szigorú tekintetével, egyszerő
öltözéke ellenére is, olyan elegáns volt, hogy soha
sem lehetett nála semmiféle öltözködési kivetni valót
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AGRÁRKAMARAI HÍREK
A Kölcsönös megfeleltetés rendszere és az
ÚMVP AKG programjai közötti
összefüggések
Fontos leszögezni, hogy a kölcsönös megfeleltetés
bevezetése nincs összefüggésben az SPS
rendszerének bevezetésével. Minden új tagállamban
– így Magyarországon is – legkésıbb 2009-ben meg
kellett kezdeni, a Helyes Mezıgazdasági és
Környezeti Állapot ellenırzése mellett, az ún.
Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények
(JFGK) ellenırzését is.
Kit érint a kölcsönös megfeleltetés rendszere?
A kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és
elıírásainak ellenırzése az alábbi támogatásokat
kérelmezıkre vonatkoznak:
• Mezıgazdasági terület, illetve állatszám
alapján megállapított közvetlen kifizetések. (
• Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programban (ÚMVP II. tengely):
• KAT támogatást igénybe vevık
•
a Natura 2000 kifizetések
az agrár-környezetvédelmi kifizetések
(61/2009. (V.14.) FVM rendelet);
•
az állatjóléti kifizetések;
• Az ellenırzés a kérelmezı mezıgazdasági
tevékenységét és mezıgazdasági területeit
érinti.
A kölcsönös megfeleltetés
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kötelezettségeinek biztosításáért a kérelem
benyújtója a felelıs.
ÚMVP Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
2009. június 1. - július 25 (27) között az ÚMVP
keretei között, öt év után ismét benyújtható volt az
agrár-környezetgazdálkodási
intézkedések
támogatási kérelme.

érintett
területekre,
célprogrammal
érintett
egységekre
vonatkoznak
(pl.
talajvizsgálat,
tápanyag
gazdálkodási
terv,
vetésszerkezet,
vetésforgó stb.)
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

FALUNAP 2008.

A támogatás célja továbbra is maradt az, amit a
2004 évben meghirdetett intézkedésnél már
megismerhettünk azaz:
• termıhelyi adottságoknak megfelelı
termelési szerkezetre ráirányítani a
figyelmet,
• a környezettudatos mezıgazdasági
gyakorlat tudatosítása, és ezzel a környezet
állapotának javítása,
• a gazdasági hatékonyság növelése.
A célokhoz természetesen követelmények, a
követelmények mellé a szükséges kompenzációs
kifizetések társulnak hektárra vetítve.
A program továbbra is 5 éves idıtartamra határozza
meg a vállalásokat, de a program feltételei jobban
ösztönöznek a kötelezettség vállalások betartására.
Ezen ösztönzés megnyilvánul abban is, hogy a
kötelezettségvállalások,
szankciók,
kötelezettségátadások már csak és kizárólag
kötelezettségvállalással
érintett
egybefüggı
területekre vonatkoztathatók. Tehát a vállalt terület
nagysága nem csökkenthetı, valamelyest, hanem
az egész kötelezettség vállalással érintett területtel
ki kell lépni a programból, és természetesen vissza
kell fizetni a teljes támogatás összegét (kivéve vis
maior)Szigorúbb feltétel továbbá, hogy átadni
területet is csak egyszer lehet az 5 év alatt, s csak 1
gazdálkodónak,
csak
kötelezettségvállalással
érintett
egybefüggı
terület
vonatkozásában.
Szükséges továbbá, hogy 2009. szeptember 1-re a
földhasználati bejelentések a külön jogszabály
szerint megtörténjenek.
Mivel az elızıek alapján a Kölcsönös megfeleltetés
szabályait az egészgazdaságra kiterjedıen be kell,
tartani, következésképp az AKG kötelezettség
vállalással érintett területeken is betartásra kerülnek
a feltételek
Ami a gazdaság teljes területét érinti még a
gazdálkodási naplóvezetési kötelezettség, valamint
az, hogy a talajvédelmi hatóság engedélyével
lehetséges csak a talajjavítás – ez azonban a
termıföld védelmérıl szóló törvény erejénél fogva
ugyancsak mindenki számára kötelezı -, valamint a
növényvédelemre vonatkozó elıírásokat, mely
szintén általános követelmény.
Az egyéb, a jogszabályba rögzített követelmények a
célprogramokba
bevitt
kötelezettségvállalással
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A Szabó testvérek – Boglárka és Bianka hastánc-bemutatójukkal szórakoztatták a
Falunapon összegyőlteket.

A Falunap támogatói:
ÁFÉSZ

Kiskunmajsa,

Bács-Kiskun

Megyei

Közgyőlés, Csontos Gábor, Csontos Máté,
Csontos Tibor, FÓKUSZ Takarékszövetkezet,
Fricska János, KEFAG Zrt., Kultúr Büfé, Lajter
József, Lajter Józsefné, Manga István, Melkvi
György, MOFER Kft., Nagy András, Pemor Kft.,
Ritzel László, Szabó Ferenc, Szabó Jenı,
Szegesdi Vegyesbolt, Tóth Antal, Varga Ottóné
MATRIX-COPS 2003. Kft.,

A Móricgáti Önkormányzat Képviselıtestülete nevében köszönjük mindenkinek,
aki munkájával, adományával segítette a
2009.-es Falunap létrejöttét!
A Falunapon készült képeket megtekinthetik a
www.moricgat.hu weboldalon.
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KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2009. augusztus 1.-tıl augusztus 31.-ig
Születés: Terjék Milán /szülei: Vajda Zsuzsanna és
Terjék Zoltán/

Gratulálunk nekik!
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Almás krémes
Tészta: 10 dkg Rama margarin,
30 dkg liszt,
10 dkg cukor,
fél csomag sütıpor,
1 csomag vaníliás cukor,
1 tojás
Vaníliás krém: 10 dkg Rama margarin,
1 csomag (fızıs) vaníliás pudingpor,
3 dl tej,
15 dkg porcukor
Almás krém: 5 dkg Rama margarin,
1 kg alma- reszelve,
10 dkg cukor,
kevés fahéj,

Nem tudod kifizetni a főtést: Nem baj, mert a
gázfőtés úgyis csak szennyezné a környezetet.
Nem tudod kifizetni a villanyszámlát: Nem baj, mert
úgyis kevés gyerek született az utóbbi években. A
sötétség talán segít egy kicsit.
Nem tudod kifizetni a vízszámlát: Nem baj, mert
úgyis túl sok szennyvíz keletkezik.
Tönkremennek
a
vidéki
földmővelık
és
állattenyésztık: Nem baj, mert így több külföldi
génkezelt húst, melaminnal mérgezett tejterméket,
és egyéb silány minıségő élelmiszert ehetünk.
Bezárják az iskolákat: Legalább a diákok nem verik
meg a tanárokat.
Nem szavazták meg a miniszterek, államtitkárok és
az állami cégek vezetıinek több milliós fizetésének
felére csökkentését, cserébe viszont növelik az
adókat, és csökkentik a rászorulók támogatását:
Nem baj, mert ebben a koldus országban legalább
ık jól élnek.

GYEREKEKNEK

- A tészta alapanyagait kevés tejjel összekeverjük,
tésztát készítünk belıle és három egyforma lapot
sütünk belıle.(ne nyújtsuk túl vastagra, mert a
sütıpor még emel rajta).
- A vaníliás krémhez, a pudingot megfızzük a tejjel,
majd még melegen hozzákeverjük a margarint és a
porcukrot.
- Az almát megpucoljuk, lereszeljük, fahéjjal és a
porcukorral ízesítjük és puhára dinszteljük.
- A két krémet kihőtjük, majd összerakjuk a sütinket:
1. lap- almás krém - 2. lap - vaníliás krém - 3. laptetejére porcukor, vagy esetleg csokimáz.
Ezután türelmesen kell várnunk másnapig, hogy
megpuhuljon a süteményünk.

HUMOR
Pozitív gondolkodás 2009-ben és 2010-ben:
Elbocsátások: Legalább hétköznap is tudunk
találkozni a haverokkal. Több idı lesz a családra is.
Éhezés: Legalább ledobunk egy pár felesleges kilót.
Nem lesz új autód: Legalább járhatunk veterán autó
találkozókra.
Nem lesz lakásod: Megint összejön a nagy család:
nagyszülık, szülık, gyerekek.
Nem lesz új ruha: Retro a divat.
Nem telik gyógyszerre: A legtöbb gyógyszernek
úgyis több a káros mellékhatása, mint amennyi a
gyógyhatása.
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A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet
kap jutalmul.
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