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Meghívó

AZ ÉLET ALKONYÁN
Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!

Móricgát Községi Önkormányzata
tisztelettel köszönti minden idıskorú lakosát
és meghívja

Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágban
Fürdızz meg a Napsugárban.

a 60. életévüket betöltött Móricgáti
nyugdíjasokat, az

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg , mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!

IDİSEK NAPJÁRA

A reményt , ne add fel soha,
Hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra
Mosolyogva indulj a Nagy Útra.

2009. november 21.-én,

melyet

/szombaton/, ½ 13 órakor,

Mikor megszülettél, mosolygott mindenki
Egyedül Te sírtál ,más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész sírjanak Érted!

a Móricgáti Mővelıdési Házban
rendezünk meg.
Programjaink:

Kárpáti Éva:





Ünnepi köszöntıt mond Csontos
Máté polgármester,
Az
Orgoványi
Betyáros
Asszonykórus és Zenekar fellépése,
Ebéd /pörkölt, sütemény, üdítı, sör/

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást
ingyenes falubusz-járattal biztosítjuk.
Csontos Máté
polgármester
Móricgáti ÚJSÁG
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Csontos Máté polgármester szavait idézve: „a
megkeresés nyitott fülekre talált!”. Az idei augusztus
20.-ai Falunapi ünnepségünkre ellátogatott Ágó
György a Bogarasi helyi közösség Tanácsának
Elnöke.
Október 24.-én pedig Bogarason sor került a
Partnertelepülési Szerzıdés aláírására.
Bogaras település Szerbiában, a Vajdaságban
/földrajzilag Bácskában/ található. Zenta községhez
tartozik. A 2002-es népszámlálás szerint 724 fı
lakosa van, szinte kizárólag magyarok.
A település központja a II. világháború után épült, a
mezıgazdasági nagyüzem vonzásában. A lakosság
nagy része még most is mezıgazdaságból él.
Végezetül álljon itt egy idézet a szerzıdésbıl,
melynek
megvalósulásában
ıszintén
reménykedünk:
„Szerzıdı felek erısíteni fogják a barátságot
Szerbia (Vajdaság) és Magyarország népei között, a
községek közötti barátság elmélyítése, egymás jobb
megismerése, valamint a kölcsönös elınyök
kihasználása érdekében.
A szerzıdı felek folyamatosan fejleszteni fogják a
két község közötti kulturális kapcsolatokat, a
kölcsönös együttmőködés útján az oktatás, az
egészségügy, a tudomány, a mővészet, a turizmus,
valamint a testnevelés és sport területén.”

BOGARAS

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK

Új partnertelepülésünk: Bogaras

Gyermekkori élmények

Ágó György és Csontos Máté az aláírt
Partnertelepülési-szerzıdésekkel
Szerbiába utazott október 24.-én a Móricgáti
Képviselı-testület küldöttsége. Bogaras község
kereste meg Móricgát vezetıit, hogy szeretnének
partnertelepülési szerzıdést kötni községünkkel. A
kapcsolat és az ismeretség Jászszentlászló
testvértelepülésének: a Bogarastól 4 km-re fekvı
Tóthfalunak köszönhetı.
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Gyermekkoromban
Móricgát
nem
nagyon
büszkélkedhetett jó utakkal, igaz ma sem. De akkor
az aszfaltozott út a Doktor tanya után véget ért.
Móricgáton kizárólag csak földes utakon lehetett
közlekedni. Igaz az akkori emberek nem is ismertek
mást, és nagyon meg voltak vele elégedve. Abban
az idıben szekerek, lıcsös kocsik közlekedtek a
dőlıutakon. Voltak a nagy hosszú szekerek,
amelyekre annyi szalmát lehetett fölrakni, mint egy
mai pótkocsira. Ma is látom magam elıtt, ahogy a
mesteri módon megrakott szénás szekerek
méltóságos lassúsággal haladtak a dőlıutakon. A
kocsis pedig fönt ült a rémisztı magasban. Nem volt
ám gyerekjáték oda följutni, vagy lejönni! Szóval
ezek az óriás szekerek voltak az akkori kamionok. A
kisebb lıcsös szekereket is jól meg lehetett rakni, de
azért ezek sokkal mozgékonyabbak voltak az
elıbbieknél. Meg aztán ezekbıl volt legtöbb. Nagy
csattogással, zakatolással "száguldoztak" ha a lovak
közé vágott a gazda. Ö meg csak legtöbbször állva
fogta a gyeplıt. Ezek a jármővek akkoriban még
fakerekőek voltak, vasráffal.
Rugózat semmi, hát el lehet képzelni, hogy milyen
kényelmes volt ezen utazni. Mi gyerekek mégis
nagyon örültünk, ha beülhettünk a kocsi hátuljában,
az úgynevezett saroglyában. Különleges élvezet volt
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nekünk ez a rázkódás, és fület sértı zakatolás, fıleg
a keményre fagyott, sáros úton. A pacik meg csak
vágtattak, és nekünk ez irtózatos gyorsaságnak tőnt.
De szívesen fölülnék még ma is egyszer egy ilyen
jármőre! De sajnos ezek már csak a múzeumokban
találhatók. Az a néhány, amelyet itt-ott még hobbiból
használnak, már régen gumikerekeken gurul.
Természetesen akkor is voltak már kényelmesebb
kocsik is. Igaz ezek is vasráfos fakeréken gurultak,
de már volt lépcsıjük, és szép kényelmes
féderrugós üléseik. Ezeket a gazdák fıleg
ünnepnapokon használták. Szép sárgára voltak
festve, és csak a jobb módúak színjeiben voltak
föllelhetık.
Télen néhány lovas szán is közlekedett a behavazott
utakon. Mi gyerekek a kis szánkóinkat utána
kötöttük, és így néha öt-hat gyerekkel teli kis szánkót
is húztak maguk után. Ùgy, hogy a téli közlekedés is
megoldott volt, és nagyon meg volt vele mindenki
elégedve. Még csak nem is álmodoztak, hogy
egyszer majd egy autóra cseréljék föl a lovas
kocsikat. De sajnos az idık ezt hozták, és pillanatok
alatt eltőntek ezek a szép ´hangulatos jármővek,
meg az a sok hőséges lovacska is velük együtt.
Írta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
A vízgyőjtı-gazdálkodás és a mezıgazdaság
összehangolásának lehetıségei
A jövı egyik legfontosabb kihívása, hogy hogyan
tudunk
alkalmazkodni
környezetünk
és
társadalmunk változásához. A már ma is
érzékelhetı éghajlat változási hatások különösen
felértékelik a vízgazdálkodás szerepét hazánkban.
Az Országgyőlés 2008-ban elfogadta a Nemzeti
Éghajlat Változási Stratégiát, fenyegetettségeket,
feladatokat és lehetıségeket megfogalmazva a
mezıgazdaság és vízgazdálkodás irányában. .
Más szóval a vízgazdálkodás a mezıgazdasági
termelés, a talaj- és a tájgazdálkodás
biztonságának,
kiszámíthatóságának
egyik
alapvetı eleme. A vízmegtartásban nagyon
fontosnak
tartjuk
édesvízkészleteink
tartalékolásának
mielıbbi
megvalósítását
(belvizek győjtése, nagyvizek levonulása során a
visszatartás). Ez hazánk egyik legnagyobb kincse a
jelenlegi klímaváltozás során melyre sokkal nagyobb
figyelmet kell szentelni, hiszen ez önmagában az
elızetes befektetéseket követıen folyamatos
gazdasági kincs marad, s még inkább azzá válik
(öntözıvíz, energia stb.). A víztározók létesítésénél
az állami szerepvállalásnak fokozottabban kell, hogy
jelentkeznie. Fontos, s egyre fontosabb az öntözés
lehetıségének biztosítása, nem pedig biodiverzitási
okokból tiltása pl. Natura 2000 gyepterület, AKG
egyes intézkedései. Fontos továbbá a vízmegtartás
ösztönzése érdekében a meglévı – de nem
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mőködı – meliorációval berendezett egységek
feltérképezése, s újrahasznosíthatóvá tételének
lehetıségbeli bemutatása is. Ki kell emelni a
meglévı vízgyőjtı, vízelvezetı, szívóárkok illetve
tavak
karbantartásának
fontosságát,
a
vízmegırzésben is szerepet biztosító jó karba
helyezésének indokoltságát. Ezek megvalósítása
nélkül a termıföldeken továbbra is „gallérvizek”,
belvizes foltok nehezítik a gazdálkodást, továbbá
akadályozzák a támogatás teljeskörő igénybevételét
A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv helyesen említi a
mezıgazdaság érintettségét az elsı helyre téve azt
De az agrárium érdeke az is, hogy a közérdekbıl
adódó terheket ne csak viselje, de a fenntartható
vízgazdálkodás majdani haszonélvezıje is
legyen. Az EU a vidékfejlesztési programokban a
prioritások közé helyezi a vízgazdálkodást. A
tervezés megalapozottságát veszélyeztetheti a
hiányos monitoring rendszer és a hiányzó alap
adatbázis.
Ennek
hiányában
a
tényleges
beavatkozás indokoltsága térben és idıben nehezen
szedhetı rendszerbe, az pedig, hogy a források
megléte alapján történjenek a beavatkozások, csak
közgazdaságilag indokolható, a fenntarthatóság
szempontjából nem. A kötelezı résznél az állami
kötelezettséget hosszútávra kell biztosítani, az
évenkénti pályáztatás a föld hosszú távú használatát
nem megfelelıen szolgálja. A fölhasználati
szabályoknál
érdemes
külön
választani
a
földtulajdonos és a földhasználó érdekeltségét.
Szükséges a nitrát érzékeny területek felülvizsgálata
a belvíz-érzékeny, erózió érzékeny területek, part
menti vízvédelmi területek, csakúgy, mint vízbázis
védelmi
területek
lehatárolása.
A
zonális
célprogramok indítása a területek lehatárolása az
elsıdleges intézkedések között kellhogy legyen.
Teret kell engedni a helyi, kistérségi szabályozásnak
a lokális megoldásoknak. A területhasználati
elıírásokat az önkormányzati rendezési tervekben
érvényesíteni kellene.
A
fejlesztésekhez
a
fenntarthatósági,
az
üzemeltetési garanciákat is meg kell teremteni
kezelıi és forrásoldalról.
Forrás: Magyar Agrárkamara
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Szeptember:
Házasságkötés: Csontos Zsuzsanna és Müller
Gábor
Megkésve, de annál nagyobb szeretettel gratulálunk
nekik :-) !
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Október hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.
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HUMOR
Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a
kocsmába, mondja a haverjainak:
- Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek,
hamarosan elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor indulnak haza,
megkérdezi:
- De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
- Persze, de így legalább egyik sem fogja
összeszőrni a levet anyáddal!

ÜNNEPELTEK A KATOLIKUSOK

A hagymát kis kockára vágjuk, a zsíron üvegesre
pirítjuk, majd hozzá tesszük a darabolt fokhagymát,
majd a zöldfőszereket, kicsit pirítjuk ezzel is.
Rátesszük a kockázott májat és a vajat, készre
pároljuk fedı alatt.
A végén sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Elzárjuk a
gázt, teszünk bele egy kis kanál mustárt /ízlés
szerint/,
majd
alaposan
összedolgozzuk
/turmixoljuk/. Ha szobahımérsékletőre hől, már
fogyasztható is.
Hőtıbe téve kicsit keményebb lesz az állaga a
boltinál, de ízében összehasonlíthatatlanul jobb.
Forrás: www.kiskukta.blogspot.com

GYEREKEKNEK

50 évvel ezelıtt készült el a móricgáti katolikus
templom. Az évforduló alkalmából tartott ünnepi
szentmisét a budapesti Juhász Gábor atya
szolgáltatta.

Az ünnepi szentmise körmenettel zárult.
A szentmisét ebéd követte, a katolikus hívek és
vendégeik részvételével.
Ezúton mondunk köszönetet mindazok önzetlen
segítségéért, akik ünnepségünkre eljöttek, a
megemlékezés
megszervezésében,
lebonyolításában munkájukkal, adományukkal, részvételükkel
segítettek.
A Katolikus Egyházközség
Képviselı-testülete

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Házi májkrém
Hozzávalók:
fél kg csirke, vagy kacsamáj, 2 kisebb fej
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, kb. 85 ml
kacsazsír (jó tyúk is), 50 gr vaj, 1 kis kanál mustár, 1
csipet majoránna, 1/2 csipet kakukkfő, /vagy ki
milyen főszert szeret: pl. oregano stb./
só, bors.
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A két kép között nyolc különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet
kap jutalmul.
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