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MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

A MÓRICGÁTI BEREK VADÁSZTÁRSASÁG ÉS A
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT
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ÖSSZEJÖVETELRE
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GYÜLEKEZŐ 1345 ÓRAKOR A MÓRICGÁTI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
PROGRAM: 1400-KOR INDULÁS A GABONATÁBLÁRA
HIMNUSZ, MEGNYITÓ,
ARATÓVERSENY /védőital az Önkormányzat felajánlásából/
VISSZAINDULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ,
A MEGÉRDEMELT UZSONNA ELFOGYASZTÁSA /a móricgáti vadásztársaság felajánlásából/

Szeretettel várunk mindenkit, aki tud kaszálni, markot szedni, kévét kötni, s
azt is aki nem tud, de szeretné megtanulni, vagy csak kíváncsi egy nem is
olyan régen letűnt világ fontos eseményére, az aratásra!
Csontos Máté
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Átadta a stafétát a móricgáti falugondnok
Közel két évtizedes szolgálat után átadta a stafétát
utódjának Vajda István móricgáti falugondnok.
Májusban nyugdíjba vonult.

Friebert Gábor a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének elnöke megköszöni a nyugdíjba
vonuló falugondnok munkáját.
Ötszáz lelkes kisfalunkban mindenki ismeri, és
akinek tudott, segített az elmúlt évek során. Mint
mondta, a legkülönfélébb kérésekkel keresték meg.
Volt olyan is, aki földet akarat kérni tőle. Munkája
sokrétű volt. Napi feladati közé tartozott, hogy
óvodába, iskolába hordta a gyerekeket, munkába a
felnőtteket. Ebédet szállított, bevásárolt, gyógyszert
íratott, orvoshoz vitte az időseket. Természetesen,
ezen felül még számos más feladat is adódott. Ha
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kellett fát vágott, virágládát szögelt, a falubusszal
helyi
csoportokat
szállított
különböző
rendezvényekre, segített a falunap és más
programok szervezésében. Az elmúlt éveket
összegezve elmondta, bizonyára volt, olyan is, aki
nem volt megelégedve maradéktalanul munkájával,
de igyekezett mindig a tőle telhető legtöbbet
nyújtani.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete a
májusi kelebiai találkozón köszönte meg Vajda
István munkáját. Friebert Gábor az egyesület elnöke
és Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető ajándékkal
és
virággal
búcsúztak
a
már
nyugdíjas
falugondnoktól.
Móricgáton a falugondnoki teendőket májustól Bozó
Sándor látja el.

A móricgáti emberek régen nem nagyon
rendelkeztek olyan munkahelyekkel, ami elegendő
készpénzt hozott volna konyhára. Igaz abban az
időkben más volt a tanyasi parasztság úgy a
gazdasági, mint a szociális szokásai a napi életvitel
területén. Mindenki megtermelte a zöldség,
gyümölcs
szükségletét
a
családnak.
Saját
állattartásra is be voltak rendezkedve. Ruházatuk
egy részét sokan maguk állították elő. Nagyon
kevéssel megvolt akkor az ember. Volt egy öltözet
ünneplős ruhája, amelyre nagyon vigyázott, és csak
kiemelkedően jeles napokon vette föl arra a néhány
órára. Ez a ruha kihúzta egy ember életét és ezt
adták rá, az utolsó útján is. A munkásnapokon nem
számított a ruha minősége. Ha elszakadt, akkor egy
jókora új foldozás megoldotta a helyzetet.
Egy kis pénz azért került néha a bugyellárisba.
Mindenki igyekezett a saját igényein kívül egy kicsit
többet termelni. Ki ahogy tudta, kinek mekkora
milyen minőségű föld jutott, ennek az arányában
nőtt az eladható többlet. Piac napokon megindultak
a népek a Szentlászlóra, vagy Szankra . A jobb
módúak lovas kocsival, volt aki kerékpárral, amelyre
garabolyok voltak fölerősítve. Sőt, volt aki tragaccsal
tolta el az áruját. Az asszonyok már kora tavasszal
vitték a pár napos csirkéket, libákat, kacsákat. Volt
aki tojást, vagy tejhasznot árult. Ezen a piacokon
folyt az élet, találkoztak egymással az emberek.
Aztán dél tájban mindenkinek üres volt a kosara, és
ideje volt visszaindulni Móricra, mert jöttek a
gyerekek az iskolából és még csak nincs is
megfőzve. A vásárok még ennél is több embert
mozgattak meg. Teheneket, lovakat vezettek,
birkákat tereltek, a kocsikon nagy faketrecekbe
malacok röfögtek. Vitt mindenki, amit tudott.
Városokból jött fölvásárlók nézelődtek kritikus,
semmit el nem kerülő tekintettel. Nagy subás,
hosszú pipát rágó pusztai embereket is lehetett itt
látni.
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Nagyon nagy felelőséggel járt egy nagyobb állat
eladása, órákig tartó alkuk után cseréltek csak
gazdát. A vásár végén azért mindenki megelégedve
falatozott a sült kolbászos sátrak előtt. Végre
szétnéztek egy kicsit, megvették amire a tanya körül
szüksége van az embernek. Ùj talicskát, hordót,
vagy lábast. Csupa olyan dolgot amit maguk nem
tudtak előállítani. Katlant maguk építettek, etető,
itató vályút maguk faragtak. Cipőt vettek az
idősebbik gyereknek, a kisebbeké lesz majd ha
kinövi. Szóval csupa fontos dolgot. Ilyenkor azért a
szigorú gazda megengedte, hogy az asszonyok egy
kis vásárfiát is vegyenek az apróságnak.
Megenyhült mosollyal tömte meg a pipáját a gazda,
miközben
maga
előtt
látta
a
boldog
gyermekarcokat, amikor visongva, kacagva kibontják
a vásárfiát.
Írta Nagy Endre

TANYABOKOR
Június 26-n immár harmadszorra rendezzük meg
internetes baráti körünk találkozóját! Reméljük az
időjárás kegyes lesz hozzánk és az előzőekhez
hasonlóan jó hangulatú, vidám buli kerekedik a
mostani összejövetelünkből is.
Klubunk tagjai az ország minden részéből érkeznek,
és már nagyon számolják, hogy, hányat kell még
aludni" addig. Mondhatjuk, hogy klubunk által sokan
megszerették Móricgátot a móricgáti embereket és
szeretettel beszélnek rólunk még külhoni barátaink
is.
Tavaly egy kedves pár itt fogadott örök hűséget
egymásnak és ők is nagyon készülnek az
évfordulóra. Motoros baráti kör is részt vesz a
találkozónkon. Sok helyi család, barát, vállalkozó
segíti munkájával, anyagilag, természetben a
rendezvényt.
Ha valakit érdekel klubunk élete , keresse az
-en
a ,,Móricgát Tanyabokor" nevű klubot , lépjen be és
ott tájékozódhat milyen élet folyik a közösségben.
Megismerheti,
hogyan
lehet
részese
a
találkozónknak is. Van ugyan néhány helyi tagunk,
de sajnos nem aktívak.
Tehát készülünk és reménykedünk a jó időben és a
sikerben!
Klubvezető.

AGRÁRKAMARAI HÍREK
A Magyar Agrárkamara közleménye
Mulasztási bírság fizetése nélkül tette lehetővé a
VPOP, hogy azon mezőgazdasági termelők, akik
április
20-ig
nem
tettek
eleget
a
környezetvédelmi
termékdíjjal
kapcsolatos
bejelentkezési,
illetve
fizetési
kötelezettségeiknek, június 30-ig pótlólagosan
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megtehetik azt – hívja fel az ügyben
tárgyalásokat folytató Magyar Agrárkamara az
érintettek figyelmét.
Több eredményes egyeztetésen van túl a Magyar
Agrárkamara a Vám és Pénzügyőrség Országos
Parancsnokságával annak érdekében, hogy segítse
az agrártermelőket a környezetvédelmi termékdíj
kötelezettség teljesítésében. A tavaly módosított
termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény értelmében
azok az agrártermelők, akiknek a mezőgazdasági
termelésből származó árbevétele nem haladja meg
az 50 millió forintot, átalány formában tehetnek
eleget, illetve kell eleget tenniük a termékdíj-fizetési
kötelezettségüknek. Az átalány alá 2010. április 20ig kellett bejelentkezni.
Azok a termelők, akik még nem jelentkeztek be,
vagy korábbi évek kötelezettségeit nem, vagy csak
részben teljesítették, ennek pótlását egyszeri,
átmeneti intézkedés keretében 2010. június 30-ig
tehetik meg. A VPOP saját hatáskörben az önkéntes
jogkövető magatartás ösztönzése érdekében a
nevezett időpontig a legnagyobb méltányosság
gyakorlásával, mulasztási bírság kiszabásának
mellőzésével fogadja a 2010-re vonatkozó
bejelentkezéseket, és az esetleges korábbi
kötelezettségekhez
tartozó
pótbejelentkezést,
pótbevallást, pótbefizetést.
Kiket érintenek ezek az intézkedések? Mindazon
termelőket (őstermelőket, családi gazdálkodókat,
állattenyésztőket, vagy más gazdaságokat is) akik
termékeiket maguk csomagolják és értékesítik, vagy
saját célra felhasználják – hívja fel a figyelmet a
Magyar Agrárkamara. Így a műanyag zacskót,
zsákot, fóliát, műanyag, vagy faládát, raklapot
használókat például zöldség-, gyümölcs termelőket,
takarmány-, vagy vetőmag előállítókat ugyan úgy,
mint
a
bálazsineget,
bálahálót
használó
állattenyésztőket, ha a bálázott takarmányt,
alomszalmát saját gazdaságban felhasználják, vagy
a többletet értékesítik.
A fentieken túl a magyar Agrárkamara felhívja
minden termelő figyelmét, hogy az elmulasztott
kötelezettségek
késedelmes
teljesítése
nem
mentesít a késedelmi pótlék, vagy az önellenőrzési
pótlék, és utólagos termékdíj megfizetése alól,
amely jogkövetkezmények tekintetében az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai az
irányadók. E mellett a Magyar Agrárkamara
álláspontja továbbra is az, hogy a legjobb megoldás
az lenne, ha mezőgazdasági input és termékek
csomagolása esetén a csomagolóanyag gyártója,
vagy első belföldi forgalomba hozója legyen
kötelezett és fizesse meg a termékdíjat.
Forrás: MA
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Csontos László / élt 49 évet/
Búcsúzunk tőle!

FELHÍVÁS!
Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton 2010.
június hó 14-től - 2010. június hó. 18-ig,
fertőtlenítést végzünk! A jelzett időben az erős klór
ízen kívül időszakos vízhiánnyal is számolni kell!

határába, látja, hogy egy fiatal, nagymellű szépség
álldogál az úton.
A lány megkérdi tőle: - Meg tudja nekem mondani,
hogy jutok a Mockingbird Lane 1515-be? - Nos,
hölgyem, én a Mockingbird Lane 1616-ba megyek,
az ott van nem messze. Jöjjön velem, tudok egy
rövidebb utat az erdőn keresztül.
- Hohó! És mi a biztosíték arra, hogy az erdőben
nem támad le, nem dönt neki egy fának, nem tépi le
a blúzomat és nem erőszakol meg?
- Látja, hölgyem, hogy egy üllő, egy vödör, két
csirke és egy liba van nálam! Ugyan hogy tudnám
én így megerőszakolni?
- Hát... Mondjuk leteszi a libát a földre, letakarja a
vödörrel, ráteszi az üllőt, a csirkéket meg
megfognám én...

GYEREKEKNEK

Vízműkezelő

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Kókusztekercs
Hozzávalók: 50 dkg keksz, 25 dkg porcukor, 2 dl tej,
2 evőkanál kakaópor.
A töltelékhez: 10 dkg vaj, 25 dkg porcukor, 1 cs.
vaníliás cukor, 20 dkg kókuszreszelék + a
forgatáshoz, ½ dl rum.
Elkészítés: A tésztához a kekszet ledaráljuk, /vagy
darált kekszet vásárolunk/, összegyúrjuk a
porcukorral, a tejjel, a kakaóporral, és fél órát állni
hagyjuk.
A töltelékhez a vajat habosra keverjük a cukorral, a
vaníliás cukorral, beledolgozzuk a kókuszreszeléket
és a rumot. A tésztát kb. fél centi vastagra kinyújtjuk,
rákenjük a kókuszos krémet, majd feltekerjük. A
tekercset megforgatjuk a kókuszreszelékben,
szorosan frissen tartó fóliába csavarjuk és 1-2 órára
a hűtőbe tesszük. Szeletelve kínáljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Pallaginé, Piroska

HUMOR
A farmer bemegy a városba, hogy bevásároljon.
Vesz a vaskereskedésben egy üllőt, egy vödröt,
majd betér az állatkereskedésbe és vesz két csirkét,
meg egy libát. Amikor el akarja vinni, rájön, hogy ez
a sok dolog nem fér el a kezében. Mivel gyalog van,
a farm meg messze, ezért leül tanakodni, mitévő is
legyen?
A boltos megsajnálja, és a következőt javasolja neki:
- Rakja az üllőt a vödörbe, ezt vigye az egyik
kezében, a csirkéket rakja a hóna alá, a másik
kezében pedig el tudja vinni a libát. A farmer
megörül, felpakol, és elindul. Ahogy kiér a város
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A két kép között kilenc különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet
kap jutalmul.
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