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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

V
2011. szeptember 17.-én rendezzük meg
a hagyományőrző szüreti felvonulást,
és az azt követő szüreti bálat,
melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt.
Gyülekezés: 13 órától a Művelődési Háznál. A lovas-kocsis szüreti
felvonulás a Művelődési Háztól indul zenés kísérettel.
A felvonulási útirány:
-Művelődési háztól a Zrínyi utca,
-Deák F. u., Iskola,
-Felső-Móricgát,
-Erdőszéplak, majd vissza a Műv. Házhoz.
A szüreti bál 19 órától reggelig tart. Zenél: a szanki „Karó-zenekar”.

Mindenkit szeretettel várunk, - az ide látogató kedves vendégeket és a
falu apraját-nagyját, - aki velünk együtt szeretné megőrizni ezt a szép
hagyományt!!
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A személyi kérdőív egy részén olyan kérdések
szerepelnek /szenzitív adatok/, amelyekre fakultatív
a válaszadás. Ilyenek a nemzetiségi hovatartozásra,
anyanyelvre, baráti közösségben használt nyelvre
és vallási felekezetre vonatkozó kérdések. Ezenkívül
arra sem kötelező válaszolni, hogy mely tartós
betegségben vagy fogyatékosságban szenved az
állampolgár.
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
Október
elsejétől
zajlik
Magyarországon
a
népszámlálás, melynek lebonyolításáról minden
településen a jegyző gondoskodik a Központi
Statisztikai Hivatal szakmai irányításával. Az
összeírást számlálóbiztosok végzik.
Településünkön: Bihalné Győri Edit
Rabiné Fekete Erzsébet
Vajda Istvánné
Felülvizsgáló: Bozó Sándorné
Az összeírás minden olyan emberre vonatkozik, aki
életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik, s az
egy évnél nem régebben külföldön lévő magyar
állampolgárokra is.
Magyarországon a népszámlálást törvény írja
elő, ezért a kérdőívek kitöltése kötelező, aki nem
engedi be a kérdezőbiztost, az szabálysértést
követ el.
A kérdőívek, hasonlóan a tíz évvel ezelőttihez,
alapvetően két részre oszlanak: a lakásokra és a
személyi adatokra kérdező egységekre. A lakásokra
vonatkozóan válaszolni kell egyebek mellett a lakcím
esetleges pontosítására, az épülettípusra, az építés
évére,
a
lakás
falazatának
anyagára,
a
lakástulajdonlás formájára, a lakás területére és a
helyiségek számára vonatkozó kérdésekre, valamint
meg kell jelölni a fűtés módját, energiaforrását, a
szennyvízelvezetés módját, illetve például azt is,
hogy van-e meleg víz a lakhelyen.
A személyi kérdőíven a születési hely és időpont
megjelölésén kívül ki kell tölteni azt is, hogy élt-e
életvitelszerűen Magyarországon kívül a válaszadó,
van-e
házastársa,
illetve
élettársa,
milyen
iskolázottsággal rendelkezik, ha esetleg több
diplomája van, azokat mikor szerezte, és milyen
nyelven beszél. Munkahelyével kapcsolatban
pontosan le kell írni, milyen jellegű munkát végez, mi
a foglalkozása, és ha történetesen munkanélküli,
keres-e munkát. Meg kell határoznia azt is, milyen
közlekedési eszközzel jár munkába, és mennyi idő
alatt ér oda a lakhelyéről.
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Az idei Falunapunkon a képviselő-testület döntése
alapján Rokolya Józsefné vehette át a Móricgátért
kitüntetést.

A Falunap támogatói:
ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Borsik Imre, Csontos Gábor,
Csontos Máté, Csontos Tibor, Deli József Endréné
Forczek

Adrienn, FÓKUSZ Takarékszövetkezet,

Fricska János, Güdücért Egyesület - Erdély, KEFAG
Zrt., Lajter József, Lajter Józsefné, MAJSA-TRADE
KFT. Kerti Sándor, Manga István, Melkvi György,
MOFER Kft., Nagy András, Ritzel László, Szabó
Ferenc, Szabó Jenő, Tóth Antal, Varga Ottóné
MATRIX-COPS 2003. Kft.,

A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében
köszönjük
mindenkinek,
aki
munkájával, adományával segítette a 2011.-es
Falunap létrejöttét!

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Az októberi szelek már lerázták az utolsó
faleveleket is. Hideg ködös ősz volt az idei. Éjszaka
komoly fagyok járták a határt. A földeken már
minden
munka
elvégezve.
Szépen
rakott
szénakazlak, magas szárkúpok mindenfelé. Már
jöhet a tél, minden verem megtelt, hordókban a bor.
Magtárban a búza, górékban sárgállik a tengeri. A
mórici nagygazdák megelégedve indultak a
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szokásos évi gazdatalálkozóra. Minden évben másik
gazda tanyájában gyűltek ilyenkor össze. Móricon
úgy tíz százholdas vagy afeletti gazda osztozott a
földek javán. Azonkívül voltak kisebb tíz, tizenöt
holdas parasztok is, akik úgy-ahogy megéltek a
földecskéjük hozományából. Aztán a sok egy-két
holdas szegény ember, akik főleg a terméktelenebb
buckák széleiben tengődtek a kis tanyácskáikban,
általában sok gyerekkel. Ezek a nagygazdáknál
dolgoztak egész nyáron, egy kis terményért, néhány
pengőért. A gyereket már kis korában odaadták libapásztornak, sokszor csak a ruháért, meg amit
megeszik.
Szóval ezen a jeles napon megindultak a
legnagyobbak, hogy bor mellet megvitassák a
teendőket. A nagytekitélyű Tápai gazduramnál
gyülekeztek a parádés kocsik. Már ahogy ilyenkor
egy úriembertől elváratik, kocsissal a bakon. Ö meg
csak úgy hátul üldögélt fényesre viaszkolt
bőrcsizmájában, haragosan szemlélgette a kocsi
fölött
hangos
károgással
keringő
varjakat.
Legszívesebben közéjük durrantott volna, de hát
most nem illett puskával megjelenni. Ahogy
befordultak a tágas udvarra, ott már várta Őket a
vendéglátó Tápai Ùr ! Betessékelte az új jövevényt,
a tanya legnagyobb szobájába, ahol óriási asztal
körül ültek a Móric tisztes nagyjai. Egy padon
egymásra rakva a díszes finom bőrből varrt vastag
kabátok. Ritkán használt süvegek, amelyet idejövet
minden valamire való Mórici gazda a fejére húzott.
Már ott ült mind a prémekkel letakart padokon. A ház
úrnője frissen sült hurkával, kolbásszal megrakott
cseréptálakat hordatott körbe. Tápai Pál Ùr
megemelte boros poharát, - Isten hozta magukat
nagykegyelmű Gazduraim itt a házamba. Most
fölkérem a Forczek Uramat, hogy ismertesse a
fontos eldöntésre váró pontokat. Mi legyen az
iskolával, mert bizony az összedőlés fenyegeti azt.
Azután szavazásra kell bocsátani a napszámosok
jövőbeli bérezését. Erre aztán felugrott egy kis
emberke az asztal vége felöl. Őneki is volt húsz
holdja a homokon, ami nem nagyon termett semmit.
Ezért úgy élt, mint a többi szegény ember, kis
nádtetős házában. Néhány birkát terelgetett a
buckák tetején, egy soványka lova az volt, de a
kamra nem tudta még az egereket sem eltartani.
Szóval ez a szeretnék gazda felugrott, megsodorta a
lekonyuló bajuszát, majd kikelve magából, már
mondta is a magáét. Nem köll elkényöztetni a
parasztot, ne adjunk neki annyit, aztán majd gyün az
kis pézé is, majd möglássák kendtök! A gazdák
csak összenéztek, nem szóltak semmit, de erről a
napirendről valahogy azon a napon már senkinek
sem volt kedve tárgyalni. A fölszólaló meg egész
este büszkén meg volt győződve, hogy mennyire
okosat is mondott: az Uraknak a szavuk is elállott.
Még azt sem vette észre, hogy találkozó végén vele
nem parolázott senki, csak úgy szótlanul kikerülték.
Már sötét volt amikor elnyűtt csizmájában hazafelé
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ballagott. – Most mögmontam amit má, régön köllött
vóna! - Nem mögy ez így tovább!
Írta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szeptember elsején indulhat az Agrár Széchenyi
Kártya igénylése, hívja fel a figyelmet a Magyar
Agrárkamara!
A
mezőgazdasági
termelők
többsége
agrárvállalkozások, családi gazdálkodók, őstermelők az idei évben is jelentős forráshiánnyal küzdenek, így
érthető
módon
nagyon
várták
a
szabadon
felhasználható hitellehetőséget, amelyet a meghirdetett
Agrár Széchenyi Kártya Program keretében tudnak
igényelni gazdálkodásuk likviditásának enyhítésére.
Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági és
halászati
vállalkozások
valamint
természetes
személyek őstermelők, családi gazdálkodók számára
került
kialakításra,
hangsúlyozza
a
Magyar
Agrárkamara. A kártyával szabad felhasználású 1, 2
vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitelhez juthatnak a
termelők. Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete
legkevesebb 500 000 Ft, vagy félmillió forintonként
növekvő, legfeljebb 25 millió Ft összeg lehet, melyhez a
Magyar Állam 2% kamattámogatást és hitelgarancia
érvényesítése esetén a garanciavállalás díjának 50
százalékáig garanciadíj támogatást biztosít.
A hiteligénylőnek 15 millió forint hitelösszegig egy,
felette két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és
MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie. Egy
teljes lezárt gazdálkodási évvel nem rendelkező fiatal
mezőgazdasági termelő is - fiatal gazda - jogosult az
Agrár Széchenyi Kártya igénylésére speciális
feltételekkel és maximum 10 millió forint hitelösszegig.
Családi gazdaság nevében csak a családi gazdaság
vezetője nyújthat be hiteligénylést. Fontos, hogy a
hiteligénylőnek nem lehet köztartozása vagy lejárt
hiteltartozása - figyelmeztet az agrárkamara.
A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig az előírt
magánszemély készfizető kezességvállalása, 15 millió
Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár- Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által elfogadott
egyéb fedezet ingatlan, vagy ingóság bevonása is
szükséges.
A hitel futamideje alatt az igénybe vett kölcsön összege
után 1 havi BUBOR kamatbázison számolt, és 4%
kamatfelárral növelt ügyleti kamatot, valamint 0,8 %
kezelési költséget is kell fizetni. A hitel visszafizetése a
futamidő végén, lejáratkor, egy összegben esedékes. A
hitelnyújtó a hitelkeret igénybevétele érdekében egy
MasterCard Standard típusú, bankkártyát bocsát ki a
termelők számára, amivel a hitelkeret a szokásos
módokon igénybe vehető, banki vagy ATM-ből történő
készpénzfelvétel, átutalás, formában is.
A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától
függő „kártyadíj” és a garanciadíj állami támogatáson
felüli részének megfizetése esedékes. A „kártyadíj”
minden induló költséget tartalmaz, bírálati, keretnyitási,
díjak nincsenek.
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A területi agrárkamara tagjai - a területi agrárkamara
által kiállított tagsági igazolás alapján - a hitelkérelem
benyújtásakor a regisztrációs irodában fizetendő
„regisztrációs díj”-ból 50% mértékű kedvezményre
jogosultak, mert az agrárkamarák társult szervezeti
tagként vesznek részt az Agrár Széchenyi Kártya
Programban.
A
hitelkérelemhez
szükséges
nyomtatványok a területi agrárkamaráknál is
elérhetők, így érdemes a gazdálkodóknak itt
kezdeniük a hiteligénylést.
Az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében igénybe
vehető folyószámlahitelt induláskor az OTP és a
Volksbank forgalmazzák, az igénylés nem automatikus,
azt hitelminősítés előzi meg, hívja fel a figyelmet a
köztestület. A hiteltermékről a Magyar Agrárkamara
tanácsadói és a területi agrárkamarák felvilágosítást, és
a nyomtatványok kitöltésében segítséget nyújtanak. A
kitöltött hitelkérelmet nem a bankokhoz, hanem az
Agrár Széchenyi Kártya regisztrációs irodáihoz kell
benyújtani, ahol az előzetes hitelminősítést elvégzik. A
regisztrációs irodák a KA-VOSZ www.kavosz.hu és a
Magyar
Agrárkamara
honlapján,
a
www.agrarkamara.hu címen érhetők el.
Forrás: MA
(A köztestületi agrárkamaráról: A Magyar Agrárkamara
és a területi agrárkamarák az 1999. évi CXXI. törvény
alapján létrehozott, önkéntes tagságon alapuló,
önkormányzati alapon működő - mezőgazdasági,
állattenyésztési, erdőgazdasági, halászati és vadászati
tevékenységet, a kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi,
illetve szolgáltató, a termékek piacra jutását segítő
tevékenységet – folytató gazdálkodó szervezetek,
vállalkozók köztestülete. A Magyar Agrárkamara a
Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetésével,
202 tanácsadóval, 200 – a szélessávú internet elérést
és fejlett informatikai hátteret biztosító - ügyfélszolgálati
irodában minden MVH regisztrációs számmal
rendelkező, illetve azt igénylő ügyfél számára lát el –
díjmentesen - teljes körű tájékoztatási feladatokat.)

bemehetek, úgy hogy nem maga fogja megmondani
nekem, hogy mit csináljak.
- Rendben van, maga tudja.
Az ÁNTSZ-es átlép a kerítésen, és eltűnik, majd
kisvártatva üvöltözve sprintel visszafelé, mögötte a
svájci díjnyertes tenyészbika. Láthatóan az életéért
fut, és a bika minden egyes méteren tért nyer. Az
öreg azonnal eldobja a kezéből a vödröt, rohan a
kerítéshez, és teli torokból kiáltja:
- Az igazolvány….., mutassa neki az igazolványt!

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Sörben sült csülök
Hozzávalók: 1 db nyers (hátulsó), 1 dl olaj, 2 gerezd
fokhagyma, só, 1 kávésk. őrölt fekete bors, 1/2 kk
őrölt kömény, kb. 0,5 l sör.
Egy-két nappal az elkészítés előtt bepácoljuk a
csülköt: sózzuk, majd az olajban elkevert borssal,
köménnyel és egészen finomra vágott fokhagymával
megkenegetjük. Egy tálban, lefóliázva a hűtőbe
tesszük.
Sütés előtt egy órával egy kisebb tálba, tepsire
helyezzük a csülköt és ráöntjük a sört, annyit, hogy
teljesen ellepje. (Ezért indokolt a minél kisebb tál
használata, hogy könnyebben ellepje a sör.) Így
hagyjuk állni egy óra hosszat.
180 fokra előmelegítjük a sütőt. A csülköt áttesszük
egy nagyobb sütőedénybe, rálocsoljuk a sört,
lefedjük és így sütjük kb. két órán át. Közben megmegnézzük. Ezután levesszük a tetejét és fedő
nélkül megpirítjuk kb. 1 óra alatt. Időnként
ellenőrizzük, mennyire pirul, nehogy odaégjen.
Forrás: www.nosalty.hu

GYEREKEKNEK

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
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Anyakönyvi hírek
augusztus 1.-től augusztus 31.-ig

6

Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Szabó Béla /élt 74 évet/
Búcsúzunk tőle!

10
12

Írd az üres négyzetekbe az alapműveletek jeleit
/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ úgy hogy a
műveleteket elvégezve, csigavonalban az előre beírt
végeredmény alakuljon ki.
Aki behozza a megfejtett keresztrejtvényt a
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul.

HUMOR
Kiszáll az ÁNTSZ a tanyára, hogy ellenőrizzék a
kutak vízminőségét. Az öreg gazda mondja nekik,
hogy bárhova bemehetnek, csak a gépszín háta
mögötti mezőn lévő kúthoz, oda ne menjenek. Na,
erre nagy arrogánsan előhúzza az ellenőr az
igazolványát.
- Látja ezt az igazolványt bátyám! Én ezzel minden
mezőgazdasági létesítmény, akármelyik részlegébe
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