IX. évfolyam, 5. szám

2011. május

MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

TARTALOMJEGYZÉK
Móricgáti történetek.................................... 1. old.
„Tanyabokor” .............................................. 2. old.
Művelődési Ház.......................................... 2. old.
Agrárkamarai hírek..................................... 2. old.
Közérdekű közlemények ............................ 3. old
Humor......................................................... 4. old.
Háziasszonyok rovata ................................ 4. old.
Gyerekeknek .................................................4. old.

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Még iskolába sem jártam, de azért már otthon
nagyon komoly vallási nevelésben részesültem.
Édesanyánk
minden
este
lefekvés
előtt
letérdeltetett bennünket, és a két nagyobb
bátyámmal kórusban zengtük a Miatyánkot.
Én még inkább a játékkal tudtam magam igazán
lefoglalni, és mindent elkövettem hogy a két
bátyóst valahogy kizökkentsem ebből az áhítatos
letargiából.
Addig
mesterkedtem,
hogy
belekeveredtek az imába. Én meg jót hahotáztam,
pontosabban volna, de akkor Édesanyám csak
úgy lazán hátranyúlt, és már csattant is a hittérítő
pofon. Máris a világ leghívőbb gyereke lettem
azonnal.
Szóval ez az igazi Katolikus nevelés lassan
meghozta a gyümölcsét, mert a testvéreimmel az
egyik vasárnap én is mehettem a templomba. Ott
aztán álmélkodtam csak igazán. Az egész mise
alatt minden képet pontosan áttanulmányoztam,
amelyek körben a falakon lógtak. Mire végeztem
velük, akkorra már ott csörgették az orrom előtt a
perselyt. Bizony nem volt egyszerű dolog úgy
tenni mintha beledobtam volna azt az egy forintot,
amit erre a célra kaptunk. Bizony egy ilyen
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karakán gyereknek mint én, nem volt könnyű
élete.
Nem nagyon osztogatta nekem a pénzt senki,
egyedül húsvétkor jutottam egy nagyobb
összeghez, de hol volt az már? Úgyhogy a
szépen kikefélt kék öltönyben, fehér ingben,
markomban az egy forinttal megindultunk
hazafelé, csak úgy mindenen keresztül a
legrövidebb úton.
A nagy testvérem mindig tudta, hogy merre a
legrövidebb. Nem is lett volna semmi baj, ha az az
üres, elhagyott sárga tanya nem állta volna az
utunkat. De hát tehettünk mi arról hogy neki is ott
kellett lenni éppen amerre mi mentünk ? Arról
meg főleg nem tehettünk, hogy a padlásán búbos
banka fészkelt.
Mint köztudott, semmi jóravaló gyerek nem tud az
mellett csak úgy elmenni, hogy ne nézze meg a
fiókákat. Arról meg főleg nem tehettünk, hogy a
padlásajtót olyan magasra rakták, a szegény
gyerekféle szomorúságára. Az a kánya paraszt
meg nem hagyta ott a létrát. Szóval a többi már
nagyon gyorsan zajlott. Csak arra eszméltem,
hogy a nagy testvéreim már föl is tornázták
magukat.
Én meg eleinte csak kérdezgettem Őket, hogy mit
látnak, de azok bizony engem szóra sem
méltattak. Nem volt mit tenni, minden erőmet,
ügyességemet összeszedve valahogy csak
fölmásztam én is. A romos fal repedéseiben
megkapaszkodtam, és így egyszer csak fönt
voltam. Megnéztem a tátogó, állandóan éhes kis
madarakat.
Már ebédre harangoztak mire nagynehezen
lemásztam. Édesanyám várt már a finom
vasárnapi ebéddel, amikor végre megérkeztünk.
Én teljesen fehér voltam az agyagos mésztől,
vagy négy helyen elszakadt a nadrágom.
Itt most jobb, ha nem folytatom tovább ezt a
történetet a gyenge idegzetű olvasóim miatt.
Szóval egy kisgyermeknek komolyan meg kellett
küzdeni a hitért, de megérte, mert ma is a szívem
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mélyében ott van kitéphetetlenül begyökerezve.

Makay Béla: Gyógyítás fűvel-fával

Tudom hogy Isten is elszórakozott rajtunk, az
ilyen kis szegény Móricgáti gyerekeken, és
titokban még el is mosolyodott talán.

Stephenie Meyer: Twilight: alkonyat
Tolkien: A Gyűrűk Ura
Szöllősi Péter: Tudok egy jó viccet

Írta Nagy Endre
Terembérlet díjazása:

„TANYABOKOR”

Rendezvények
LAKOSOKNAK:

Újabb „Tanyabokor" találkozó!
Május 28.-án újból megrendezésre kerül az
internetes iwiw közösségen belül létrehozott,
„Móricgát Tanyabokor" klub negyedik országos
találkozója!
Most is - mint mindig - érkeznek vendégeink az
ország egész területéről, sőt a határon túlról is.
Nagyon várják, várjuk már, hogy újból együtt
lehessünk hisz a résztvevők nagy része már volt
itt az előző alkalmainkon és nagy szeretettel vitték
hírét kis falunknak és a falu vendégszerető, vidám
lakosainak.
Most is várjuk a móricgáti érdeklődők
jelentkezését is. Az iwiw-en megtalálják
klubunkat, és ott olvashatnak a részletekről
bővebben is.
Köszönjük a sok segítséget a helyi vállalkozóknak
önkormányzatunknak, a református egyháznak és
a sok-sok segítőnek, barátainknak.

esetén
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50 főig

20.000 Ft

70 főig

30.000 Ft

80 főig

35.000 Ft

100 főig

40.000 Ft

120 főig

50.000 Ft

150 főig

60.000 Ft

Nem móricgáti lakosoknak: a terembérlet
megállapítása a képviselő-testület döntése
alapján történik.
Nem kell bérletet fizetni keresztelő és halotti tor
esetén.
A Művelődési
ingyenes.

Ház

előterének

használata

Árusítás esetén: 3000 Ft.

A klub tulajdonosa: Deliné Icu!

AGRÁRKAMARAI HÍREK
MŰVELŐDÉSI HÁZ

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal közleménye

A Művelődési Ház nyitva tartása:
Hétfő:

Zárva

Kedd:

Zárva

Szerda:

16-20 óra

Csütörtök:

16-20 óra

Péntek:

14-20 óra

Szombat:

14-20 óra

Vasárnap:

Zárva

A 2011-es támogatási évi anyajuhtartás
támogatás igényléséről szóló 66/2011. (IV.12)
MVH Közlemény módosításáról
I. A Közlemény módosító rendelkezései
A 66/2011. (IV.12.) számú MVH Közlemény III.
pontja - A támogatás igénylésének speciális
feltételei - az alábbiak szerint módosulnak
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő
állatokra nyújtható:
_ juh fajú;

Ismét lehetőség van könyvkölcsönzésre a
Művelődési Házban működő fiókkönyvtárban a
fenti nyitvatartási időkben.
Néhány könyv a kínálatból:

_ nő ivarú;
_ a birtokon tartás utolsó napján legalább egy
éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).
A támogatásra az a termelő jogosult, aki

Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
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_ az előírt időszakban az MVH által
rendszeresített
nyomtatványon
támogatási
kérelmet nyújt be
_ a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;
_ a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a
kérelembenyújtási időszak utolsó napját követő
naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a
tenyészetében tartja (birtokon tartás);
_ a birtokon tartási időszak alatt történő
kérelmezett
állatállomány
tartási
helyének
megváltoztatását
annak
bekövetkezésétől
számított 15 napon belül bejelenti az MVH által
rendszeresített nyomtatványon;
_
gondoskodik
a
tenyészetében
lévő
állatállományra vonatkozóan a juh ENAR
rendeletben foglaltak betartásáról;
_ gondoskodik az állattenyésztési törvényben
foglaltak
szerinti
apaállat-használatról,
és
kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási
igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
_
gondoskodik
a
tenyészetében
tartott
állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti
tartós jelöléséről folyamatos nyilvántartásáról, és
az adatok bejelentéséről az adatbázisba,
beleértve a tenyészetben történ bármely be- és
kiszállításról is;
_ a támogatási kérelemben szereplő állatok
tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet
Információs Rendszerben;
_ rendelkezik regisztrációs számmal, vagy
legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására
alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;
_ bejelentette a vállalkozása a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló
törvény
szerinti
minősítését
a
nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy
legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó
intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával
egyidejűleg bejelenti;
_ rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal,
amely
szerepel
az
ügyfél-nyilvántartási
rendszerben (a devizanem megjelölésével
együtt);
_ regisztrációs száma szerepel a juh ENAR
rendelet szerinti nyilvántartásban.
A kérelmet benyújtó termel tenyészeteiben az
igazolás kiadásának napján a kérelmező által
tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra
vonatkozóan az állattenyésztési törvényben
foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag
törzskönyvi
kivonattal
vagy
származási
igazolással ellátott kost használ fedeztetésre,
valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós
jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a
Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők

Móricgáti ÚJSÁG

Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja a
támogatási kérelmen igazolja.
Támogatási jogosultság
Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg
azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a
termelő részére az adott támogatási évben a
támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az
egyéni támogatási felsőhatár a támogatási
jogosultságok összege. A 2011. évre az ügyfél
rendelkezésére álló támogatási jogosultságok
számát a 2010. évi támogatási határozat
tartalmazza.
forrás:MVH közlemény
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Április 1.-től április 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Verebné Czirkó Piroska /élt 45 évet/.
Búcsúzunk tőle!

Véradás
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy június 7.-én,
/kedden/ 1030-tól 1230 óráig a Móricgáti
Művelődési Házban véradást szervezünk.
Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte
a 18. életévét, de még nincs 60 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg-ot.
Aki teheti jöjjön el, és segítsen embertársain!
Személyi igazolványát és a TAJ kártyáját hozza
magával!
Virágládák
A Móricgátért Egyesület a 2009 és 2010 évben
Önök által felajánlott adó 1 %-okból virágládákat
készíttetett, melyeket a Faluház előtt és a
Művelődési Ház előtt helyeztünk el. Anyaguk
műkő, mivel ez a leginkább időálló, és legkevésbé
sérülékeny.
Mindenkinek
köszönjük,
aki
felajánlásával
hozzájárult
az
Egyesület
faluszépítő
tevékenységéhez!
Kérjük, továbbra is a
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Móricgátért Egyesületet jelöljék meg civil
szervezetként az 1%-os felajánlásuknál, hogy
adónkból ez a kis rész közösségünk javát tudja
szolgálni.

Adószám: 18363845-1-03
Bozó Sándorné
elnök

HUMOR
Meséli egy férfi a kocsmában:
- Képzeljétek, tegnap este amikor itt iszogattam
veletek, egy fickó betört a házamba!
- És, mi történt? - kérdik a többiek.
- Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A
feleségem ugyanis azt hitte, megint én megyek
haza részegen.

☺
GONDOLATOK

A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt
még meg senkit!
Élj lazán, ne dolgozz túl sokat! Mert egyszer csak
azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban
mindenki énekel, csak te fekszel csendben a
hátadon. ....
Ne vedd túl komolyan az életet! Úgyse kerülsz ki
belőle élve.
A munka azoknak való, akik nem tudnak
horgászni.
Aki golyóálló mellényt visel, ne lepődjön meg, ha
fenékbe lövik.
Minél öregebb a nagypapa, annál jobb tanuló volt
kiskorában.
Ne aggódj az egészséged miatt. Elmúlik….
Nős ember is lehet boldog, csak a felesége rá ne
jöjjön.
Aki dohányzik, meghal. Aki nem, az is.
Igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg
senkit, de hát miért kockáztasson az ember.
Sose vegyél semmit, aminek nyele van, mert
azzal dolgozni kell!
Forrás: www.origo.hu

2 evőkanál kakaó,
1 cs. sütőpor,
1 dl étolaj,
1 dl tej.
Töltelék: 9 dl tej, 2 cs. Vaníliás pudingpor, 4
evőkanál cukor.
Először a pudingot főzzük meg és hagyjuk kihűlni.
A tojások sárgáját a porcukorral fehéredésig
habosra keverjük, utána belekeverjük az olajat, az
1 dl tejet, kakaót, a sütőport, lisztet. Végül
óvatosan beleforgatjuk a tojások felvert habját.
Kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük. A kihűlt
pudingot evőkanállal rákanalazzuk /nem kenjük,
nem kell hogy mindenhova jusson/. Előmelegített
180 fokos sütőben tűpróbáig sütjük.
A tetejére tehetünk még 1 nagy tejfölt kikeverve 4
evőkanál cukorral és egy vaníliás cukorral, /el is
maradhat, e nélkül is finom/. Ezt a tejfölös mázat
a megsült a süteményünkre kenjük és még
néhány percre visszatoljuk a sütőbe.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Pallaginé Piroska

GYEREKEKNEK
Melyik három betűs értelmes magyar szó kerüljön
a pontozott mezőre, úgy hogy szintén értelmes
szavakat kapjunk?

K . . .Y
P...Y
F...OL
B...ÁS
Aki
a
helyes
megfejtést
behozza
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul.
Móricgáti Újság
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004
Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát
Felelős kiadó: Csontos Máté
Felelős szerkesztő: Rokolya Józsefné
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné
Tel: 77/491-010
Készül a Móricgáti Teleházban.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Kráter szelet
Hozzávalók: 6 db tojás,
25 dkg porcukor,
25 dkg liszt,
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