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FELHÍVÁS 
 
Bács-Kiskun megyében a nagy mennyiségű 
csapadék következtében a települések jelentős 
része érintett belvízzel. 
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 
megye területén meghaladja a 90%-ot a talaj 
telítettsége és sok helyen a talajvíz a 
lakóingatlanokat is veszélyezteti. 
 
A belvíz ill. a magas talajvízállás, és az esetleges 
bemosódások (árnyékszék, szennyvízgyűjtő akna, 
trágya stb.) miatt valószínűsíthető a kismélységű 
kutak bakteriológia szennyezettsége, ezért 
nagyfokú az enterális fertőzés veszély 
kialakulásának lehetősége. A fertőző 
megbetegedések megelőzéséhez a lakosság 
helyes magatartása nagymértékben 
hozzájárulhat.  
 

A fentiekre való tekintettel szükségesnek tartjuk a 
lakosság figyelmét felhívni, hogy az ásott kutak 
és a kismélység ű kutak vizét a belvízzel 
érintett területeken ivóvízként használni tilos! 
Újra használatuk csak fert őtlenítés ill. 
laboratóriumi vizsgálat elvégzését követ ően 
javasolt!” 
 

Dr. Hell Gizella 
kistérségi tisztifőorvos 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
A Bezsenyi bolt és a Tsz között még ma is látható 
egy füves terület. Igazából sokan úgy elmennek 
mellette, hogy észre sem veszik hogy az ott van.  
Pedig nem volt az mindig csak olyan egyszerű 
legelő! Nem ám, ott egykoron izgalmas csaták 
folytak. Nem kell megijedni, nem igazi vérrel 
folyós csatákra gondolok! Valamikor az ötvenes 
évektől a magyar foci világhírű volt. Mindenhol 
ismerték az Aranycsapatot. Már egy három éves 
gyerek is tudta, hogy ki is az a Puskás. Ha a 
magyar válogatott valahol játszott, akkor Móric 
népe összesereglett a néhány detektoros, vagy 
telepes rádió körül, ami akkor itt a faluban 
található volt. A futball-láz mindenkire ráragadt.  
 
Vasárnaponként aztán rúgta a bőrt Móric apraja 
nagyja. Az előbb említett füves rét volt az akkori 
futballpálya. Voltak kapuk is, igaz csak úgy háló 
nélkül. Összesereglett a nép a pálya körül, a 
boltból ládaszámra vitték ki a sört, meg bambit. 
Óriási de lelkes hangzavar között rúgták a bőrt. 
Volt bíró is, szabályosan folyt a meccs, úgy ahogy 
ilyenkor illik.  
Néha jött egy vendégcsapat is, akkor volt aztán 
izgalmas a dolog! Pap-Szigeti tanár úr volt a fő 
szervező, és egyben az egyik legjobb játékos. 
Családos apák kergették a labdát. A játékosok 
közötti korkülönbségek nem számítottak. Nem volt 
rajtuk Mórici mez, mert ilyenre azért nem telt. 
Fekete klott gatyában, meg egyszerű trikóban is 
igazi csapatnak néztek ki.  
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Milyen büszkék is voltunk erre a Móricgáti 
csapatra, amely szinte minden alkalommal más 
személyekből tevődött össze. Éppen mikor kinek 
volt ideje, mert ugye a kerti munkát is csak 
vasárnap lehetet igazán elvégezni, mert hogy 
akkor még hat napos volt a munkahét. Iskolába is 
mennünk kellett szombaton is. Úgyhogy ezek a 
világot megdöntő csaták csak vasárnap délután 
zajlódtak. A meccs után még sokáig ott maradt a 
nép, és nagy hangon tárgyalták a játék 
mozzanatait. Mi gyerekek meg a labdánkkal 
beszaladtunk a pályára és Aranycsapatnak 
képzeltük magunkat. Már alkonyodott mikor 
hazafelé bandukoltunk. Még mindig a futball 
lázában, nagyokat rúgtunk néha a levegőbe.  
 
De hát egyszer még a leghosszabbnak tűnő nap 
is elmúlik, és az ilyen izgalommal teli, meg annál 
inkább! Amikor lefeküdtünk álmainkban mi álltunk 
a pályán az Aranycsapat piros mezében. a 
magyar címerrel a mellünkön.  
 

Írta Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Megvan a belvíz igazi oka!? 
 
Az egész elmúlt húsz évünk benne van a 
mostani belvíz okozta súlyos helyzetben: a 
fegyelmezetlenség, a szakképzettséget 
megkövetel ő előírások és a rend hiánya, a 
percnyi érdekek felülemelkedése a tartamos 
gazdálkodáson. Rendszerszint ű hibák vannak, 
s nem m űködik a józan paraszti ész! – mindezt 
Németh Tamás, a talajtan professzora, a 
Magyar Tudományos Akadémia f őtitkára 
szögezte le lapunknak adott interjújában. 
/a szerző megjegyzése : sajnos az elmúlt húsz év 
során a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termelés nem tartozott a gazdasági prioritások 
közé / 
A természettudós azt mondja, a felmerült súlyos 
probléma oka alapvetően az ember. Az 
igénytelenség, a nemtörődömség, a 
szakképzettség hiánya és meg nem követelése, 
és nem utolsó sorban a mezőgazdasági 
termelés jelent ős értékvesztése. A rendezetlen 
piaci viszonyok, súlyos t őkehiány, az agrár és 
élelmiszertermelés kritikán aluli 
jövedelmez ősége, a koncepciótlan 
vízgazdálkodás . Ám messzebbről kezdem a 
magyarázatot, ha megengedi. A Kárpát-medence 
pár 10 millió éve alakult ki, s ez a vidék mindig a 
vizek földje volt, ha változott is. Csak egy helyen 
tud a víz távozni, a Vaskapun keresztül, míg a 
Duna és a Tisza, illetve ezek vízgyűjtője hozza 
be, viszi el tőlünk azt a vizet, melyet talajaink nem 

képesek tárolni. A Tisza, a Nílushoz hasonlóan 
mindig kiöntött, majd visszahúzódott. Vízgyűjtőjén 
voltak területek, ahol a talajadottságok miatt 
sokáig megmaradt a víz, máshonnan rövidebb idő 
alatt elszivárgott. Egészen 150 évvel ezelőttig ez 
volt a rend, ehhez alkalmazkodott az ember. 
Aztán úgymond szabályoztuk a folyót, s az ember 
betette lábát olyan területekre, ahol korábban a 
víz volt az úr. A szabályozás csak annyiból állt, 
hogy a felesleges vizet lehető leggyorsabban 
elvezettük és nem szabályoztuk. S mostanság is 
ez a helyzet: bel- és árvizes területeken 
építkezünk, vetünk, s ismét bebizonyosodik, hogy 
a természetet hidegen hagyja, mit okoz az 
embernek. A víz megmutatja, hogy ott ő az úr. 
 
– Azért ekkora belvíz az utóbbi húsz évben 
egyszer fordult csak el ő! 
– Éppen ezt magyarázom! A bajok másik oka az 
ember: azt sem teszi meg, amit megtehetne, most 
pedig fél méteres vízben gázolva lánctalpas 
markolóval ássa a csatornát, s hogy-hogy nem 
egy héten belül egy métert apad a környéken a 
belvíz! A prevenció hiányáról beszélek. Miért 
akkor kell elkezdeni tisztítani az árkot, csatornát, 
amikor itt a baj? 
–Ez a belterületekre igaz, de mi a helyzet a 
termőfölddel? 
– Ugyanez vonatkozik mindenre! Hiába gondos 
gazda a szomszéd, és karban tartja a hozzá 
tartozó árkot, csatornát, ha én nem foglalkozom 
velük. 
– Akkor mégiscsak a gazdák tehetnek saját 
bajukról? 
– Nem teljesen. De sokkal kisebb lenne az 
elöntött területek nagysága, illetve az átázott 
talajok aránya is csökkenne, ha szakszer ű 
talajm űvelést  folytatnának a gazdálkodók. Nem 
elhanyagolható azonban a mindenkori állami 
felelősség sem , mert nem készült eddig olyan 
állami koncepció, mely hosszú távon, 
megtervezett, ütemezett program alapján, a 
mezőgazdaság, a lakosság, belvíz, árvíz gondjait 
figyelembe véve, az okszerű vízgazdálkodást 
hivatott megoldani. 
– Azt hitték sokan, hogy aki földhöz jutott az 
már paraszt és tud gazdálkodni, a term őföldet 
szakszer űen kezelni! Az Antal-kormány idején 
a földkárpótlással párhuzamosan leállították 
az erdők magánosítását, mondván, nem lesz 
egyből erdész, erd őgazdálkodó, aki erd őt 
vásárol. 
– A földnél már nem működött ez az óvatosság, 
de nagyobb baj, hogy nem alakult ki egy rendszer, 
melyben megköveteltük volna a földművestől a 
szakértelmet. Holott rengeteg jó példa is akad: a 
tavalyi rossz, kedvezőtlen évben voltak, akik 13, 
sőt 18 tonna kukoricát arattak egy hektárról! Az 
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átlag 6-7 körül volt. Az igényes, a szakértelmet 
fontosnak tartó gazdálkodó képes ilyen 
eredményekre. A kőkorszak és az űrkorszak van 
jelen egyszerre a mezőgazdaságunkban és nem 
alakítottunk ki olyan rendet, mely felzárkóztatná a 
lemaradókat a gazdálkodáshoz. A szakmai 
ismeretek megszerzése éppúgy a prevencióhoz 
tartozik, mint az árkok, csatornák tisztítása. 
– Mit lehet tenni ezen a sok százezer hektáron, 
képes kiheverni a talaj ezt a sokkot? 
– A víz is tudja a fizikát, próbál mindig lefelé folyni. 
Ha tud. Ha nem, akkor elterül. Éppen ezért a 
földeken rendre el kellene végezni például a 
lazítást (esetleg mélylazítást ahogyan azt a 
talajm űvelés ismer ői, köztük Birkás Márta 
professzor asszony már régóta javasol), 
amikor is áttörünk egy, a szántás miatt évek 
alatt kialakult többé-kevésbé vízzáró réteget. 
Ez az úgynevezett eketalp jelenség . Van persze 
olyan hely, ahol természetes módon található 
agyagosabb, vízzáró réteg, mely útját állja a 
szivárgó víznek. Most minél előbb el kell vezetni a 
vizet, aztán lazítással szellőztetni kell a talajt, 
hogy a talajélet ismét beinduljon. Fontos, hogy 
elegendő szerves anyagot keverjünk – például 
szalmát, kukoricaszárat, egyéb 
növénymaradványt - a földbe, ez javít a 
szerkezeten, szellősebbé, morzsalékosabbá teszi. 
Magyarország talajai három Balatonnyi vizet 
képesek magukba fogadni, raktározni. 
Elméletileg. Magáért beszél, hogy most három 
Balatonnyi víz van a földeken. 
– Mennyi id ő kell ahhoz, hogy ismét jól 
teremjenek az elborított területek? 
– A talaj csodákra is képes, de mindig a terület 
adottságaitól függ, és attól, hogy a gazdálkodó 
tudja-e mit kell csinálnia, és ha tudja, van-e rá 
gyakorlati lehet ősége?  Ezért szükséges most, 
ilyen körülmények között kiemelten az, hogy 
szakértőkkel vizsgáltassák meg a talajokat. Erre 
van elég szakember: a megyei intézményeknél, 
agrárkamaránál, falugazdák (remélem így nevezik 
Őket, többször kényszerültek bolyongásra a 
rendszerben). Az MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézetében az MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézetével közösen 2007–2008-ban 
kialakítottunk egy olyan környezetkímélő 
növénytáplálási rendszert (2008-ban Innovációs 
Nagydíjat nyert), melynek gyakorlati 
alkalmazásában, a szaktanácsok adásában az 
Agrárkamara megyei szaktanácsadói. A gazdák 
forduljanak a Magyar Agrárkamara 
tanácsadóihoz, /a szerző megjegyzése:  az új 
agrárkamarai törvény fontos feladatként határozza 
meg, többek között az ilyen jellegű tanácsadást is/ 
– Kérdés, hogy lesz-e a tavalyi veszteséges év 
után pénz minderre? 

– Amennyi pénz van, azt e célra kell fordítani, 
mert így lehet elvárni a földektől, hogy rendesen 
teremjenek. Egyébként az előbb említett 
szaktanácsadási rendszer alkalmazása 1 hektárra 
vetítve egy-, másfél doboz cigaretta árából 
elérhető. Aki nem végzi el az előbb 
elmondottakat, a leggondosabb gazdálkodás, 
ideális időjárás mellett sem fog jó hozamokat 
elérni. Az elhanyagolt vízgazdálkodás okozta 
károk, kiesések nagyságrendileg több kárt 
okoztak mint az elhárítás esetleges költségei. 
 
forrás:  Gazdakör :Szent István Stúdió 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
Január 1.-től január 31.-ig 

 
Születés: nem volt. 
Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás:  Pallagi József /élt 80 évet/. 
Búcsúzunk tőle! 

 
 

Tisztelt fogyasztók! 
 
Amint azt tapasztalták 2011. januártól a Halasvíz 
kft. is postai úton teszi lehetővé a vízdíjak 
befizetését. Reméljük ezzel könnyebb, 
kényelmesebb lesz számlájuk rendezése. 
Felhívnám a figyelmet továbbá, hogy ellenőrizzék 
vízóra aknáikat, fagycsapjaikat, mert a kemény 
téli időben előfordulhat szivárgás, fagyás, 
vízbeömlés, stb. Az ilyen esetekből adódó mért 
vízmennyiség, vagy szétfagyott, fogyasztásmérő, 
szerelvények illetve ennek egyéb költségei sajnos 
a fogyasztót terhelik.  
Köszönöm figyelmüket!  
 

Vízműkezelő! 
 
 
Tisztelt Olvasók! 
 
Sokan érdeklődtek a már évek óta megszokott 
üdülési csekk pályázatokról.  
 
Őket, - akik otthon nem kerülnek Internet közelbe 
– tájékoztatjuk, hogy sajnos a napokban a 
következő információ került fel a 
www.udulesicsekk.hu oldalra:  
„2011 ÉVRE VONATKOZÓAN JELENLEG NINCS 
SZOCIÁLIS ÜDÜLÉSI PÁLYÁZATUNK.” 
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CIVIL HÍREK 
 

Tisztelt adózók! 
 
A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi 
adófelajánlásokat!  
 
Kérjük, hogy a 2009. évi adóbevallások 
elkészítésekor is támogassák egyesületünket az 
szja. 1%-ának felajánlásával.  
 

Adószám: 18363845-1-03. 
 
 

Meghívó! 
 
Tisztelt Móricgátért Egyesületi Tagok! 
 
Tisztelettel meghívom Önöket a 2011. február 24.-
én /csütörtökön/ 18 órakor tartandó 
taggyűlésünkre, a Művelődési Ház Klubtermébe. 
 
Megjelenésükre feltétlenül számítok! 
 

Bozó Sándorné 
elnök 

 

GYEREKEKNEK 
 

A következő betűcsoportokat ugyanazokkal a 
betűkkel kell kiegészíteni, hogy mindegyikből 
értelmes szót kapjunk. Melyek a hiányzó betűk?  
 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 
 

T A . . . 
B A . . . 
L E L . . . 
. . . N A 
. . . U L 
. . . S 

 

HUMOR 
 
Válság 
- Tudod, mi lesz a divat nálunk hamarosan? 
- ??? 
- Kezes-lábas. Ha venni akarsz egy lábast, kell 
hozzá egy kezes.  

☺ 
Részeg keményen kapaszkodik a kocsma előtti 
oszlopba, közben kileng mer ugye a gravitáció, 
amikor arra megy egy öltönyös, diplomatatáskás 
úriemberszerű úriember. Éppen nagy ívben 
kerülné ki a részeget, amikor az megszólítja: 
- Gyere cimbora, igyunk egyet! 
Az úriember undorodva végigméri: 
- Én csak akkor iszom, amikor szomjas vagyok! 
Mire a részeg: 
- Pfúúúúúúújjjj!!! Mint az állatok!!!! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Szilvalekváros papucs  
 
Hozzávaló  32 nagyobb/64 falatnyi darabhoz: 
500 gr liszt, 2x175 gr (2 kispohár) joghurt vagy 
tejföl, 1 tojás, 1 kk. cukor, 25 gr friss élesztő, 250 
gr sertéstepertő (bőr nélkül!), 2 tk. só, fél kk. őrölt 
(fehér) bors, 400 gr (házi ) szilvalekvár, tetejére 1 
tojás. 
A joghurtot meglangyosítjuk. Kenyérsütő gép 
üstjébe helyezzük a langyos joghurtot, az egész 
tojást, a lisztet, a cukrot és a friss élesztőt a 
felsorolás sorrendjében, majd dagasztó-kelesztő 
programon elkészítjük a tésztát. 
Vagy hagyományosan elkészítjük a kelt tésztát: a 
langyos joghurtban kevés cukorral felfuttatjuk az 
élesztőt, majd a liszttel, tojással kelt tésztát 
dagasztunk, duplájára kelesztjük. 
 
Míg a tészta kel, a tepertőt átválogatjuk, a 
bőrkéjét levágjuk, ledaráljuk, ízesítjük sóval, 
borssal. 
A megkelt tésztát lisztezett nyújtólapra borítjuk, 
kézzel kicsit széthúzogatjuk, rákenjük az ízes 
tepertőt, s kézzel beledolgozzuk. Vigyázat, a 
tepertő zsírossága lágyítja a tésztát, 2-3 ek. 
liszttel korrigálni kell! 
A tepertős tésztát aztán lisztezett nyújtólapon, 
pihentetés nélkül 5 mm vastagságú téglalap 
alakúra nyújtjuk, s 32/64 db, egyenlő nagyságú 
négyzetre vágjuk. 
A négyzetek közepébe 1-1 kiskanál szilvalekvárt 
halmozunk, a négyzet egyik csúcsát ráhajtjuk a 
lekvárra, a vele szemköztit a ráhajtott tészta 
sarkára, két ujjunkkal óvatosan összenyomjuk. 
Kikent tepsibe sorakoztatjuk őket, s 25 percig 
langyos helyen kelesztjük. 
A sütőt előmelegítjük 200 fokra, aljában egy vízzel 
telt edénykével. A papucsok tetejét megkenjük a 
felvert tojással, s tepsinként 25 perc alatt 
aranyszínűre sütjük. 
Nagyon finom, házias sütemény. 
 
Forrás: www.thechefviki.blogspot.com 


