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HÁRY JÁNOS
A Jászszentlászlói Hangász Citera-együttes
június 4.-én a művelődési házban bemutatta
„Háry János ifjúkori kalandjai” című énekes-zenés
előadást, Nagyistók János rendezésében.

melyre szeretettel várja Önt, kedves családját, a
móricgáti földtulajdonosokat.
Gyülekezés: 1345 órakor a Művelődési Háznál.
A részletes programról plakátokon értesítjük a
lakosságot.
Várunk mindenkit, aki tud kaszálni, markot szedni,
kévét kötni, s azt is aki nem tud, de szívesen részt
venne összejövetelünkön.
A jó hangulatú műkedvelő előadás után a
citerások kíséretével dalra fakadtak az előadók és
nézők egyaránt.
Köszönjük minden szereplőnek a színvonalas
műsort!
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Csontos Máté
polgármester
A Móricgáti Berek Vadásztársaság tisztelettel
meghívja a résztvevőket az Arató ünnepséget
követő uzsonnára!
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Már jól délnek állt az idő, a Szentlászlói vásárból a
nép hazafelé tartott. Ki erre, ki arra. Lőcsös kocsik
zörögtek,
zötyögtek,
nyikorgó
tengelyükkel
kenőzsírért sírtak.
Az egyik ilyen szekér Móric felé tartott. Hátul a
saroglyához kötve egy tehenecske ballagott.
Kocsibak gyanánt egy átalvetett deszka szolgált,
amelyen egy csontos, szikár parasztember üldögélt.
Lekonyult kalapja alól szúrós szemekkel vizsgálgatta
a még Szentlászlói tájat.
A felesége pont ellentéte volt neki. Alacsony
termetű, de telt asszonyság, egy nagykendőbe
teljesen
körbetekerve
vigasztalhatatlan
kis
szemeiből mintha az egész világ nehézsége, gondja
tükröződne vissza.
- Mondja má ke.. hunnan tudja hogy jó herű vöttük a
pirókot?
- Me Mórici vót!
A szekér zötyögött a kövesútszéli kátyúkba. Idáig
még csak kövesút volt, egész a Mórici határig, de
ott mintha csak elvágták volna. Mintha a világot is itt
befejezték volna. Innen már csak az idevaló találta
föl magát. A sok kis dűlőút minden irányba indult
csak úgy találomra. Volt hogy egy évben többször is
megváltozott a vonala, épp ahogy a vízállások után
szekerek merre kerestek maguknak új nyomat.
- Osztán Mórici embör vót?
- Hát régön az...
- Osztán Kend ösmerte?
- Akkó még gyerök vót, de ösmertem.
Az út oldalán delelő kapások nézték Őket
kíváncsian.
- Ezök mög mé nevettek?
- Nem nevettek azok, csak néztek.
- Tán a pirókot nevették?
- Annyuk lögyé má végre csöndbe! Jó tehén ez
nem kő féni!
Egy másik szekér jött szemben, megemelt kalappal
köszöntötték egymást. Azon egy nagy bajuszú, öreg
paraszt üldögélt.
- Oszt jó vötték ezt a kis gebecset?
- Jó vöttük!
Innét kezdve már nem igen láttak senkit. A szekér
csak zötyögött, a ló még a fejét is lehajtotta, mintha
búsulna folyvást. A néne is elszendergett a bakon.
A gazda meg újra tömte a pipáját de közben lopva
hátra sandított. - Nem rossz kis tehén ez, gondolta,
Mórici emböré vót!
Irta Nagy Endre

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2011. április 27-én ülésezett.
Elfogadta a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót, valamint a következő öt évre
szóló kulturális koncepciót. Elbírálásra kerültek a
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faluközpont zöldfelületének kialakítására benyújtott
pályázatok. A kiskunmajsai MajsaTrade Kft. nyerte el
a munkát, június végére kell befejezni a kivitelezést.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzathoz
a
falunap
megrendezésére.
A Képviselő-testület 2011. május 31-én is ülésezett.
Döntés született a térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsmenthez (TDM) való csatlakozásról. A TDM
szervezet fogja össze azokat, akik a térségben
turisztikával foglalkoznak. Lehetőség nyílik majd
közös pályázatok benyújtására.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületével együttes ülést is tartottak ezen a napon.
Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének Bálintné
Bajnóczi Editet bízták meg 2016. június 30-ig.
Döntés született egy új intézmény, a Szent László
Általános
Művelődési
Központ
(ÁMK)
megalakításáról 2011. augusztus 1-től. Ezzel
párhuzamosan megszűnik
az eddig önálló
intézményként működő Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde és a Szent László Általános Iskola. Az
ÁMK keretein belül fog működni az iskola, az óvoda,
a bölcsőde, a könyvtár, a gyermekétkeztetés és a
jászszentlászlói Művelődési Ház. Az intézmény
vezetője Gál Katalin lett 2012. július 31-ig. Az Óvoda
tagintézmény vezetője Csúri Ferencné lesz egy évig,
a pályázati eljárás lezárásáig.
A képviselők engedélyezték az óvoda nyári
zárvatartását, mely 2011. július 4.-től július 22.-ig
tart.
Elfogadták a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót.
Kovács Tímea
körjegyző

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt Gazdálkodók!
A 2011. évi Egységes Terület alapú támogatási
kérelem beadás határideje június 09.-vel lejár, tehát
2011. június 10-én már szankció vállalása mellett sem
lehet benyújtani. A jogszabály azonban lehetővé tesz
még bizonyos módosításokat, változtatásokat, részben
büntető szankció mellett részben anélkül.
A továbbiakban ezekre a lehetőségekre szeretném
felhívni a figyelmet, aki élni akar ezzel a lehetőséggel,
még lehet a megadott határidőn belül adatot,
módosítani, pontosítani, ill. a korábban benyújtott
kérelmet részlegesen, vagy teljesen visszavonni. Ezek
összességében adatváltozásnak minősülnek.
Adatváltozás bejelentést (W0112), akkor lehet indítani
az elektronikus kérelmezés menüpontja alatt, ha az
ügyfélre vonatkozó egységes kérelem (W0111) már
benyújtásra került, és nincs internetes rögzítés alatt
lévő (ÜK-n keresztül be nem nyújtott) másik
adatváltozási (W0112), illetve vis maior (W0113)
bejelentés a rendszerben.
I.VISSZAVONÁS:
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Határidő: Beadható addig amíg az ügyfelet az
esetleges szabálytalanságról nem értesítették – ez
természetesen a túligényelt blokkokra is vonatkozik. Ha
a gazdálkodót helyszíni ellenőrzésről nem értesítették
ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés
az
adott
területtel
kapcsolatosan
szabálytalanságot nem tárt fel. Amennyiben az előbb
leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható
el a visszavonás. Egységes kérelem teljes
visszavonását az 5. Támogatási/kifizetési igények
részben
a
Kérelem
teljes
visszavonása
jelölőnégyzetben lehet bejelölni.
Tábla visszavonást a Táblaadatoknál a Visszavon
jelölőnégyzet bepipálásával lehet kezdeményezni.
II. MÓDOSÍTÁS / támogatási összeg növelésére
irányuló adatváltozás
A módosítás szankció mentes benyújtási határideje
lejárt, kivételt képez az EMVA lágy és fásszárú
energetikai
ültetvény,
kertészeti
ültetvények
korszerűsítése, ültetvénykorszerűsítés, NTB – feltéve,
hogy határidőben az alapkérelem benyújtásra került.
Módosításnak számít tábla terület növelése vagy a
megadott hasznosításnak megfelelő új jogcím
igénylése, illetve itt lehet a korábban csak bejelentett,
de támogatásra nem jelölt tábla esetében a „Nem
igényel” pipát kivenni és jogcímre igényelni,
szerkezetátalakítási támogatás esetében új települést
felvétele a már meglévőhöz.
III. PONTOSÍTÁS (nem módosítás, és nem
visszavonás):
Amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a
Hivatal vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki,
vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés
az
adott
területtel
kapcsolatosan
szabálytalanságot nem tárt fel. Amennyiben az előbb
leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható
el a pontosítás. (AKG esetében csak augusztus 31.-ig
lehet fentiek figyelembe vételével).
Pontosítást jelent például a tábla terület csökkentése,
korábban
igényelt
jogcím(ek)
visszavonása,
agrotechnikai
műveletekhez
(pl.
másodvetés)
kapcsolódó bejelentés, az öntözés bejelölése akkor, ha
az egységes kérelem benyújtásakor ezt nem tették
meg, erdőrészlet sorszám megváltoztatása, elismert
tevékenység felvétele, változtatása (módosítása),
valamint táblabontás az alábbiak szerint
Változás! A táblabontás funkcióval csak úgy lehet
pontosítás keretében változást kezdeményezni, ha - az
utódtáblák területeinek összege nem haladhatja meg
az eredeti (megbontásra kerülő) tábla területét és csak az eredeti (megbontásra került) táblasorban
igényelt jogcímeket lehet legfeljebb jelölni. Amennyiben
2011. június 9-e után az egységes kérelemben még be
nem jelentett területet kíván rögzíteni, arra támogatást
igényelni, vagy növelni , módosításnak számít, és
elutasításra kerül.
ÚJ ! (61/2009 FVM rendelet módosítása még nem
jelent meg!)
2011. évtől már az adatváltozás formanyomtatványon
(W0112) is lehetőség van a másodvetésről szóló
bejelentés mellett az EMVA AKG - hoz kapcsolódó
egyéb agrotechnikai (közép mély lazítás, illetve
zöldtrágyázás)
műveletekről
szóló
bejelentés
megtételére. A W0112 elektronikus formanyomtatvány
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hiányában a bejelentéseket a D3008 számú papír
alapú formanyomtatványon is megteheti. Egy táblához
3 db bejelentést lehet tenni.
Tisztelt Gazdálkodók! Aki a fentiek alapján kíván
változtatást eszközölni a 2011 évi EK-én, megteheti
önállóan,
ha
van
Ügyfélapus
lehetősége,
számítógéppel és kellő kezelési ismerettel rendelkezik,
vagy pedig a kérelmet készítő kamarai tanácsadó,
falugazdász, vagy külső szaktanácsadó segítségével
végre lehet hajtani.
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

A 4. IWIW TALÁLKOZÓ
Mint azt bizonyára a legtöbb móricgáti tapasztalta,
túl vagyunk a ,,Móricgát Tanyabokor" internetes klub
negyedik találkozóján. Elmondhatjuk, hogy ez
alkalommal is sikeres, vidám három napot
tölthettünk együtt. Most is érkeztek az ország
minden szegletéből vendégek többek között immár
harmadik alkalommal csatlakozott egy nagyon
kedves motoros egyesület is. Jó lett volna, ha a helyi
klubtagjaink közül többen is részesei lettek volna
ennek az élménynek. Nem tudják miről maradtak le
ismét!
Szeretném
tolmácsolni
vendégeink
köszönetét a móricgáti támogatóinknak, nélkülük
nem
lett
volna
ilyen
sikeres
valamennyi
rendezvényünk. Mint egyszer mindennek sajnos
ezeknek az eseményeknek is végét kell, hogy
vessünk. Móricgáton az eddigi szervezésben ez volt
az utolsó találkozó. Több oka is van ennek, főként
az egyre emelkedő költségek, segítőinket sem
terhelhetjük már tovább, talán velünk együtt kicsit ők
is elfáradtak. Mindenesetre, ha valaki tagjaink közül
vállalja a következő alkalom megszervezését, semmi
akadálya. Szívesen segítjük, kinevezzük klubunk
moderátorának és szervezkedhet kedve szerint.
Köszönjük Móricgát az eddigi lehetőséget. Szép volt.
Klub tulajdonosok !

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Május 1.-től május 31.-ig
Születés: Latki Levente, született: 2011. 03. 11.
/szülei: Petróczi Anita és Latki Tibor/
Gratulálunk nekik és elnézést a késői közlésért!
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.
Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton 2011.
június 20. és 24. között fertőtlenítést végzünk! A
jelzett időben az erős klór ízen kívül időszakos
vízhiánnyal is számolni kell!
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HUMOR
A főnök íróasztalán áll egy fotó, amin két aranyos
óvodás gyerek mosolyog. A titkárnő ahányszor
bejön a szobába, mindig ránéz a képre, egyszer
aztán meg is jegyzi:
- Kicsi korban még minden gyerek olyan édes! De
főnök, a maga gyerekei már kamaszok, miért nem
rak ki róluk egy újabb fényképet?
- Azért, mert ha ezt nézem egész nap, és utána
hazamegyek, könnyebben kibírom, hogy ne
üssem agyon őket!

4. A bepácolt húst serpenyőben hirtelen pirosra
pirítjuk, majd tányérra kiszedve, alufóliával
letakarva kb. 10 percig állni hagyjuk. Nagyon
finomra puhul így a hús és a szaftja nagy
részét is megőrzi.
5. És nem marad hátra már csak a tálalás és az
étel elfogyasztása. A tányér egyik szélére
rétegenként felhalmozzuk a paradicsomot,
uborkát és a hagymát, ezt locsoljuk a gyros
mártással.
Középen
elhelyezzük
a
húsdarabokat és köretként mellétesszük a sült
burgonyát.
Forrás: www.nosalty.hu

☺

GYEREKEKNEK

Kovács odamegy a bárpulthoz:
- Abból a konyakból kérek, amit tegnap este ittam
maguknál.
- Uram - néz rá a mixer -, nem emlékszik
véletlenül a konyak márkájára?
- Nem. Csak azt tudom, hogy az ötödik pohár után
hazamentem, és a feleségem szexisebb volt, mint
Sharon Stone.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Gyros tál hazai módra
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg sertés vagy szárnyas hús
paradicsom
uborka
lilahagyma
1 cs. gyros fűszerkeverék
fokhagyma, vagy 1 cs. tzatziki salátaöntet
2-3 dl tejföl
ízlés szerint só és bors
ketchup
olaj
sült burgonya

Elkészítés
1. A húst kb. 1 cm széles és 4-6 cm hosszú
darabokra
felvágjuk,
majd
a
gyros
fűszerkeverékkel megszórjuk és kevés olajjal
meglocsoljuk. Kb. fél órára hűtőbe tesszük.
2. Míg a hús érlelődik-pácolódik, addig
előkészítjük a zöldségeket. A paradicsomot,
uborkát és a hagymát vékony karikákra
vágjuk.
3. Elkészítjük a "gyros" szószt, melyhez a tejfölt
összekeverjük sóval és fokhagymával, vagy a
tzatziki salátaöntettel, kb. 1 teáskanál gyros
fűszerkeverékkel. Ízlés szerint borsozzuk és
tehetünk bele 1 teáskanál ketchup-öt is.
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Aki behozza a megfejtett keresztrejtvényt a
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul.
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