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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

Deli Gábor, - községünk egyik legidősebb lakója szeptember 28.-án töltötte be 90. életévét.
Születésnapja
alkalmából
Csontos
Máté
polgármester
és
Kovács
Tímea
körjegyző
köszöntötte az önkormányzat nevében.
Polgármester Úr a miniszterelnök aláírásával ellátott
oklevelet is átadott Gábor bácsinak, aki a jeles
évfordulót felesége, három gyermeke hét unokája,
és két dédunokája körében ünnepelhette.

Móricgáti ÚJSÁG

Mindig is kemény embereket nevelt a Csengelei táj!
Óriási tanyavilág, és még csak nem is Bács-Kiskun
megye. Mindenkor nyomorúság jellemezte, még
templomra sem telt. Először a közelmúltban sikerült
templomot építeni ott.
Nos, a két háború között még nagyobb
szegénységbe zuhant az ország. Megkezdődött egy
népvándorlás, a jobb élet reményében családok
hagyták ott az eddigi kilátástalan lakóhelyüket, és
másik helyen megpróbáltak egy újabbat teremteni,
ami legtöbb esetben ugyanolyan rossz volt, mint az
előbbi.
Így kerültek az én Nagyapámék is öt gyerekkel
Forczek Pál tanyájába bérlőnek. Virágzó gazdaságot
teremtettek hamarosan a kitartó munkájuknak
köszönhetően. Vagy száz holdon gazdálkodtak,
mindenkinek dolgozni kellett. Édesanyám csupán
hét éves volt, amikor már a lovat vezette ekézéskor.
Ha nem jól ment a ló, akkor az Apja az ekekapa
mögül az ostorával ráhúzott a kislány lábaira.
Sírásnak nem volt helye. Az egész életemben
egyszer láttam Őt sírni.
Apám, a kis szegény mórici legény vette a
bátorságot, és az akkor már tizenhét éves csengelei
lánynak néhány látogatás után megkérte a kezét.
Akkor, a már szocialista világban még nehezebb volt
az élet, így a Nagyszüleim nem sokat gondolkodtak.
A lakodalom után hamarosan jöttek a gyerekek.
Három fiú és majd még két leányka. Egyszerűen
éltünk, de mindig volt mit enni. Édesanyám segített a
tanulásban. Még hogy kemény asszony! Olyan
szépen, szívbe hatóan senki sem tudott nekünk
meséket, verseket olvasni, mint ahogy azt Ö tette.
Nem volt sok iskolája, de ha volt ideje olvasott.
Mindig a békességre tanított bennünket, de nem is
volt soha egy haragosa sem. Jólelkűsége határtalan
volt. Emlékszem, hogy amikor paprikás krumplit
főzött, pontosan hét felé vágott kolbászt rakott bele.
Meg is ettük jó étvággyal, de érdekes módon, amikor
másnap az iskolában elővettem az uzsonnámat, egy
szelet házikenyér mellett ott lapult egy darab tegnapi
kolbász a paprikás krumpliból. Csak később értettem
meg, hogy az az Ö része volt, csak nem ette meg,
hanem elrakta nekem.
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Megszerettette velünk a természetet. Már alig tudott
menni, de ha kivittem Móricgátra széjjelnézni, mindig
szívesen jött. Igen, szívében hordta ezt a kis falut,
annak népét. Most amikor ott álltunk megroskadva a
szebbnél szebb koszorúkkal beborított sírja mellett,
és a rengeteg ember között föl-föl ismertünk egy
Móricgáti arcot, tudtuk hogy Ö egy Csengeléről jött
Móricgáti Asszony volt, aki Szentlászlón aludt el
örökre.

Ismét lehet jelentkezni Móricgáton is a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatra. A hátrányos szociális
helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetve
a
felsőoktatási
tanulmányokat
kezdő
fiatalok
támogatására az önkormányzathoz lehet a
pályázatot benyújtani.
A pályázati kiírás október 20. után megtekinthető a
Faluháznál. A benyújtási határidő: november 20.

Most szeretném megköszönni a sok Móricgáti
embernek, hogy megosztotta velünk azokat a nehéz
perceket. A Polgármester Úr személyes jelenlétét, a
Móricgáti Község koszorúját, a sok többivel együtt.

A Községi Önkormányzat engedélyezte Móczár
Róbert
vállalkozó
számára mozgó
húsbolt
működtetését Móricgáton.

Ahogy a Tisztelendő Úr mondta ott; elment tőlünk
egy igazi Magyar Asszony, nem volt hiába az élete,
emléke örökre velünk marad.
Nagy Endre

Az útvonalterv szerint Móricgáton a Művelődési Ház
30
30
előtt szerdánként 9 -tól 10 -ig, és szombaton
15
45
10 -től 10 -ig árusít a mozgóbolt.
A szolgáltatás rövidesen indul, annak pontos
kezdetéről a vállalkozó szórólapon fogja értesíteni a
lakosságot.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

AGRÁRKAMARAI HÍREK

A Móricgáti Önkormányzat pénztári kifizetéseinek
időpontja megváltozott:
Minden héten csak keddi napon 9-től 11 óráig
van pénztár.
A szociális segélyek kifizetésének időpontja a
következőképpen alakul: minden hónapban az utóbb
felsorolt napokon 9 óráig a külterületen élő, idős,
járművel nem rendelkező segélyezettek kapják meg
a pénzüket. Ezen időpontban kérem, tartózkodjanak
otthon.
Ugyanezen /alább felsorolt/ kifizetési napokon 9 és
11 óra között a Faluházban van kifizetés.
Segélyfizetési napok:
2011. november 4.: péntek,
december 5.: hétfő,
2012. január 5.: csütörtök,
február 6.: hétfő,
március 5.: hétfő,
április 5.: csütörtök,
május 4.: péntek,
június 5.: kedd,
július 5.: csütörtök,
augusztus 6.: hétfő,
szeptember 5.: szerda,
október 5.: péntek,
november 5.: hétfő,
december 5.: szerda.
A fent leírt időpontokban nem felvett segélyeket csak
a következő hét keddi, /pénztári/ napon 9 és 11 óra
között vehetők fel.
Csontos Gáborné
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Mekkora forrás jut a Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) generációváltást segítő fiatal gazdák induló támogatására?
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA nem hivatalos információi szerint csupán
legfeljebb 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
generáció-váltást segítő fiatal gazda támogatásra –
állítja közleményében az érdekképviselet. Az ÚMVP
keretében lezajlott eddigi két meghirdetett
támogatási időszakban több mint 20 milliárd forint
támogatásban részesült több mint 2000 fiatal
gazda, és ez is kevésnek bizonyult – emlékeztet az
AGRYA.
Az érdekképviselethez eljutott hírek szerint az is
előfordulhat, hogy a támogatási összeg jóval 1 milliárd
forint alatt marad. Ha személyenként 10 millió forint
támogatással számolunk, akkor ez az összeg 150 vagy
még ennél is kevesebb számú igény teljesítésére
elegendő. Amennyiben valós, hogy a jogcímre 1,5
milliárd forint áll rendelkezésre, akkor érdemes azt
összehasonlítani a korábbi időszak tényadataival.
Az ÚMVP keretében lezajlott eddigi két meghirdetett
támogatási időszakban több, mint 20 milliárd forint
támogatásban részesült több mint 2000 fiatal gazda. A
második, 2010-ben lezárult meghirdetésnél a
hozzávetőleg 900 teljesített kérelemmel szemben több
mint 6000 igénylő volt.
Ez a jelentős túligénylés komoly elégedetlenséget és
csalódottságot eredményezett az érintettek között. Az
elutasított kérelmezők nem kis számban bíróságon
támadták meg az elutasító határozatokat. „Ha valósak
a hozzánk eljutott információk és valóban csak ilyen
csekély, a legjobb esetben is legfeljebb 150 fiatal gazda
számára támogatást biztosító keret áll a rendelkezésre,
akkor meglátásunk szerint újra kell gondolni a kialakult
helyzetet” – áll a közleményben.
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A szövetséghez és a vele kapcsolatban álló
szaktanácsadókhoz érkezett jelzések szerint ugyanis
újra igen komoly számú, több ezer kérelmezővel kell
számolni. Emiatt a pénzügyi keret csak a kérelmezők
igen kis hányada, legfeljebb 3-5 százaléka számára
biztosítana forrásokat. Ebből adódóan a döntés után
ismét nagy csalódottsággal kell számolni.
Ezen túl a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) – az AGRYA meglátása szerint amúgy sem
túlságosan hatékony – apparátusát indokolatlanul
terhelné le a nagyszámú kérelem ügyintézése. Feltéve,
hogy a fiatal gazda támogatásra valóban csak
legfeljebb 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, akkor a
források felhasználása ne a korábbi rendben történjen
meg
–
javasolja
az
érdekképviselet
az
agrárkormányzatnak. A támogatás formája változzon
meg, és a pénzbeli támogatást váltsa fel a
kamattámogatás. A kamattámogatásra lehetőséget ad
az Európai Unió vidékfejlesztési rendelete, tehát jogi
akadálya nincs a bevezetésnek. A kamattámogatás
várhatóan kevéssé lenne népszerű, mint a szabad
felhasználású, előfinanszírozott pénzbeli támogatás,
emiatt az igénylők nagyobb hányada részesülhetne
támogatásban. A közvetlen pénzbeli támogatás
népszerűsége arra utal, hogy van valós igény erre a
támogatási formára és van nagy számban olyan fiatal,
aki önállóan belefogna a gazdálkodásba vagy átvenné
szülei gazdaságát. Elfogadható az is, hogy az ÚMVP
jelenlegi forrásai nem tesznek lehetővé nagyobb
keretösszeget erre a célra. Erre a helyzetre, amely az
igény és a pénzügyi keret nagysága közötti eltérésből
fakad, az AGRYA álláspontja szerint van megoldás. A
közvetlen támogatásokra vonatkozó EU rendelet
alapján a 2013. évben már a magyar gazdálkodókat is
érinti az úgynevezett moduláció. Ennek értelmében a
közvetlen támogatások egy része kötelezően átalakul
vidékfejlesztési támogatássá.
Szakértői becslések szerint 2013-ban a moduláció
miatt hozzávetőleg 20 milliárd forinttal bővül az ÚMVP
keretei között, az abban szereplő jogcímekre
felhasználható támogatás. Az előbbiek alapján az
AGRYA azt javasolja, hogy a modulációból 2013-ban
keletkező vidékfejlesztési források háromnegyed részét
kötelezően a fiatal gazdák támogatására fordítsuk. A
2013-ig rendelkezésre álló közel két esztendő elegendő
arra, hogy akár teljesen új támogatási feltételeket és
elveket határozzunk meg és megfelelően előkészítsük
a jogcím kiírását, valamint a gyors és hatékony
lebonyolítást.
A javaslatok az AGRYA szerint egyrészről a jelenlegi,
csalódást és a konfliktusokat előrevetítő helyzet
feloldására irányulnak. Másrészről az átalakított
szabályok alapján a 2013. évben, kiosztott jelentős,
akár 15 milliárdos támogatás egyértelmű üzenetként
hordozná az agrár-kormányzat elkötelezettségét a
magyar mezőgazdaság megújítása mellett – szögezi le
az érdekképviselet.
forrás: Agromonitor.hu
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara
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TISZTIFŐORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
A népegészségügyi intézet, az iskolakezdéssel
egyszerre, tájékoztató kampányt indított a fejtetvesség
felismeréséről,
terjedéséről
és
kezeléséről
„Fejtetvesség – Ne szégyelld, kezeld!” címmel.
A fejtetvesség évről-évre visszatérő jelenség a
gyermekközösségekben, elsősorban az általános
iskolákban és az óvodákban. Bár a fejtetű jelen
ismereteink szerint nem terjeszt fertőző betegséget,
vérszívó élősködőként jelenléte rendkívül kellemetlen
és a vakaródzás következtében kialakuló sebek
felülfertőződhetnek. A fejlett higiénés körülmények
ellenére előfordulási aránya évek óta változatlan,
bizonyítva, hogy a fejtetvesség nem elsősorban a
szociális körülmények függvénye. Fennmaradásában
szerepet játszik a felismerés, a személyes tapasztalat
hiánya és a betegség eltitkolása.
Ezért célul tűztük ki, hogy a kezdődő tanévben
fokozzuk a fejtetvesség elleni küzdelmet, valamint
csökkentsük a visszafertőződés lehetőségét.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve
és
az
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal országos kampánynyitó
tájékoztatójának legfőbb célja, hogy a tanév
kezdetén, amikor a gyermekek a szünidőt követően
ismét közösségbe kerülnek, felhívjuk a szülők,
nevelők figyelmét a fejtetvesség megjelenésének
lehetőségére. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
fejtetvesség nem szégyen illetve, hogy a fejtetves
gyermekek kezelése elsődlegesen a szülő feladata
és kötelessége.
A küzdelem lényeges eleme a széleskörű tájékoztatás,
melynek célja, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel
rendelkezzen a fejtetvességről, annak felismeréséről,
terjedéséről és a megelőző/irtó eljárásokról. Szakmai
anyagokat állítottunk össze azok számára, akik
közreműködésével az egész országban szinte
azonos időszakban, meghatározott ütemterv
szerint, egységesen tudunk tevékenykedni, hogy
célkitűzéseinket megvalósítsuk.
Felhívásunkat eljuttatjuk a fejtetvesség elleni küzdelem
összes
résztvevőjének,
azaz
az
iskoláknak,
bentlakásos
és
szociális
intézményeknek,
önkormányzatoknak,
házi
és
iskolaorvosoknak,
védőnőknek. Az iskolakezdéskor esedékes szülői
értekezletek lehetőséget teremtenek a szülők
tájékoztatására, melynek keretében az iskolaegészségügyi szolgálat szakemberei ismertetik a
megjelentekkel a fejtetvességi vizsgálatok éves rendjét,
a megelőzés és a kiszűrt gyermekek szüleinek
értesítési módját.
A fejtetű nincs tekintettel korra, nemre, beosztásra:
bárki fertőződhet, piszkos és tiszta hajban egyaránt
előfordulhat az élősködő. Megkapni nem szégyen,
de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a
közösséget veszélyeztetni felelőtlenség!
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Dr Hell Gizella
Kistérségi tisztifőorvos
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HÁZIASSZONYOK ROVATA

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Máglyarakás

Anyakönyvi hírek
szeptember 1.-től szeptember 30.-ig
Születés: nem volt
Házasságkötés: Szabó Julianna és Cseh Károly.
Gratulálunk nekik!
Halálozás: nem volt.
Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton
2011. október 31. és november 04. között
fertőtlenítést végzünk! A jelzett időben az erős klór
ízen kívül időszakos vízhiánnyal is számolni kell!
Vízműkezelő
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Posta legfontosabb feladatának tekinti,
hogy
az
Ön
küldeményeit
épségben,
sérülésmentesen
kapja
kézhez,
ehhez
elengedhetetlenül szükséges a szabványméretű,
zárható levélszekrények megléte.
Amennyiben
Ön
nem
rendelkezik
ilyen
levélszekrénnyel, panasz esetén a Magyar Posta
nem tud felelősséget vállalni a küldemények
épségéért, megérkezéséért.
A szabványméretű levélszekrényt beszerezheti
kézbesítő munkatársunk segítségével.
Az Önök kézbesítője: Tisóczki Zsolt
tel: 06-30/9150-878.

Hozzávalók: 60 dkg alma, 10 dkg darált dió, 1
kávéskanál őrölt fahéj, 8 db szikkadt zsemle vagy 30
dkg szikkadt kalács, 5 tojás, 6 dl tej, 10+15 dkg
cukor, 1 rúd vanília vagy 2 cs. vaníliás cukor, 15 dkg
lekvár, vaj és zsemlemorzsa a forma kikenéséhez.
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, négybe
vágjuk, kimagozzuk, majd vékonyra szeleteljük.
Forró vízbe tesszük, és 2-3 percig forrázzuk, majd
leszűrjük, lehűtjük és lecsepegtetjük. Összekeverjük
a dióval és a fahéjjal.
A zsemléket nem túl vékonyan felszeleteljük, és
félretesszük. A vaníliarudat kettéhasítjuk, pépjét
kikaparjuk. A tejet 10 dkg cukorral és a vaníliával
felmelegítjük, majd belekeverjük a tojások sárgáját.
Kivajazunk, morzsával beszórunk egy kb. 30x10 cm
nagyságú tűzálló tálat. A zsemleszeletek felét
egyesével a tejbe mártjuk, és a formába tesszük.
Megkenjük a lekvár felével. Elosztjuk rajta az almás
keveréket, majd betakarjuk a maradék megáztatott
zsemleszeletekkel. 180 fokra előmelegített sütőben
20-25 percig sütjük.
Közben a tojások fehérjét nagyon kemény habbá
verjük a maradék 15 dkg cukorral. A tésztát
kivesszük a sütőből, 5 percig pihentetjük, és ezalatt
visszahűtjük a sütőt 120 fokra.
A tésztát körbevágjuk, és sütőlemezre borítjuk. A
tetejére
rákenjük
a
maradék
lekvárt,
és
egyenletesen bevonjuk a tojáshabbal. A lehűlt
sütőbe visszatesszük, újabb 15 percen át sütjük,
amíg a hab barnulni kezd. Szeletelve tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Magyar Posta Zrt.

Pallaginé Piroska

HUMOR

GYEREKEKNEK

Falusi lagziban hatalmas botrány tör ki, mert a
vőlegény belerúg a menyasszonyba. A botrányból
verekedés lesz, majd az egész társaság a
rendőrségen köt ki. Miután az orvos ellátja a
sérülteket, a rendőrök megkezdik a vendégsereg
kihallgatását. Először azt a vendéget hallgatják ki,
aki éppen a menyasszonnyal táncolt a verekedés
kitörésekor.
- Na, mondja el, mi történt! - mondja a rendőr.
- Én azt nem tudom, kérem! - mondja a vendég. Menyasszonytánc volt, éppen a menyasszonnyal
táncoltam, amikor a vőlegény hirtelen felugrott a
székéből, és minden ok nélkül az ara lába közé
rúgott!
- Húú, az biztos nagyon fájdalmas volt! - szisszen fel
a rendőr.
- Azt elhiheti! Három ujjam is eltört!

Móricgáti ÚJSÁG

L . . . US.TA
Milyen értelmes szót kapsz, ha a pontok helyére a
megfelelő betűket helyettesíted be?
Aki behozza a megfejtést a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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