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ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ
Móricgáton, Csontos Máté polgármester úr előtt
2012. március 15.-én tette le állampolgársági
esküjét, és kapta meg a magyar állampolgárságot
Len Emil, testvértelepülésünk; Gyergyószárhegy
nyugalmazott polgármestere, és párja Bakos
Anna.

Csontos Máté polgármester köszöntő beszédében
elmondta: „Len Emil igaz magyar, és igaz székely
ember!
Lehet, hogy némely dologban különbözőek
vagyunk, másként gondolkodunk a világról,
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másképp érzünk, más és más utat járunk az
életben. Egyvalami mégis közös bennünk, a
magyarságunk. A nyelvünk, a hitünk. És ez
mindennél erősebb kötelék.
A magyarság érzése, tudata minden magyar
embernek a szívében él, bárhol is legyen vagy
szülessen a világon… Mert ahogy anya csak egy
van, anyaország is csak egy van. És ahogy az
édesanya bármilyen gondja, öröme van, keblére
öleli gyermekét, úgy az anyaország is védi és
befogadja fiait, lányait… Régóta várt pillanat ez
nagyon sok határon túli magyar életében, hiszen
immár nem csak szívben és lélekben vallhatják
magukat
magyarnak,
hanem
hivatalos
dokumentummal is igazolhatják, hogy a magyar
nemzet részei. Összeköt minket a nyelv, a kultúra,
a hagyományok, a szokások és őseink tisztelete.”
Üdvözöljük új honfitársainkat!!

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
B. Pista bácsi már gyermekkoromban is abban a
kis cserepes tanyácskában lakott, ami a mesék
mézeskalács házikóját juttatta eszembe.
A sok akácfa teljesen eltakarta azt a kíváncsi
tekintetek elöl. A mindenfelé gyümölcsöt termő
fákkal teli kert annyira szép volt, hogy egész
Móricgáton sem akadt párja. Ha valami
különleges, ízletes barackfáról hallott Pista
bátyánk, már ült is a biciklire, vagy vonatra, hogy
abból magának szerezzen oltáshoz ágat. Néhány
nagyra nőtt fenyőfa magasodott a házacska fölé.
Kevés Mórici tanya dicsekedhetett fenyőfával
akkoriban. Nagy szemű, vékony héjú mogyoró is
termett ottan. Adott abból nekünk, gyerekeknek
néhány zsebre valót, aminek igen nagyon
örültünk.
Kevés pénzből éldegélt, csak a kertje volt
különleges, de a tanya nagyon egyszerűen volt
berendezve. Azzal nem törődött. Igaz, rend volt
nála mindenkor. Ezt a puritán egyszerűséget a
felesége sem tudta sokáig elviselni,
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leánygyermekükkel elköltözött egy távolabbi
városba.
Pista bácsi igen gyorsan belenyugodott, már csak
azért is, mert volt még egy hobbija, ami nagyon
lekötötte
a
figyelmét.
Méhészkedett.
Megtanulgatta a méhészet minden tudományát,
fölfejlesztette
lassan
az
állományt,
ami
hamarosan már a környék legnagyobb, és
leggondozottabb
állományának
számított.
Megvásárolgatta az ehhez szükséges eszközöket,
méhészetét fejlesztgette, modernizálta. Volt saját
pörgetője, meg minden egyéb kellék, amit ez a
ritka szakma igényel. A tanya fekvése kiváló volt
erre a célra, a környék vadvirágos, buckás
lankáival, akácosaival, kimondottan kedvezett a
méhészkedésnek. Sokszor átballagott hozzánk,
és az asztalra rakott egy üveg mézet. Tudta hogy
szeretik a gyerekek, és szívesen adott.
Érdekes ember volt, nagyon szerettem ha eljött.
Valahogy olyan tudósnak számított előttem.
Kevéske ruhája volt. Egyszer átment az
Édesapám hozzá korán reggel, és várnia kellett
míg Pista bácsi levette a madzagról az egyetlen
nadrágját, amit lefekvés előtt kimosott, és most
már megint fölvehette. De ezen senki sem
ütközött meg akkoriban, mert más sem
bővelkedett ruhákban.
Egyszer, amikor hazamentem Németországból
elmentünk meglátogatni. Nagyon megörült, és
mutatta, hogy már van villany is házban, meg
szivattyú
a
kert
locsolásához.
Elvittem
Kecskemétre az összes mézével az átvevőhelyre. Útközben elmesélte, hogy már sokan
kihasználják, becsapják. Az összes spórolt pénzét
megtalálták a hordó alatt, ahová eldugta, és mind
elvitték. Nagyon sajnáltam a kis picike
öregembert, ahogy kiöntötte a szívét. Utána
megint eltelt néhány év hogy nem találkoztam
vele. Végül valaki elmondta, hogy bevitték
Majsára az idősek otthonába ahol hamarosan
meghalt.
Elmentem egyszer ismerősökkel sétálni arra, ahol
a háza állt. Ott ahol valamikor kitartóan, a két
keze munkájával egy édenkertet teremtett, most
csak kiszáradt gyümölcsfák fogadtak. A tanyácska
ajtajai tárva-nyitva. Nem volt már ott bútor sem,
csak széjjeldobált lim-lom. Találtam közöttük egy
tucat fölbontatlan levelet, amelyet valamikor még
az elment feleségétől kapott. Olvasatlanul
őrizgette őket, és most itt hevernek a padlón
bontatlanul.
Elszorult a torkom, amikor körbenéztem az
elvadult udvaron. Ott, ahol valamikor a kaptárak
sorakoztak rendezett sorokban, most akácnak
sarja vadult. Még egyszer utoljára megfordultam,
és akkor egy pillanatra mintha Pista bácsit láttam
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volna, amint a mogyoróval telt szakajtóval a hóna
alatt leballag a létrán, talán hogy adhasson nekem
abból, mert vékony héjú és nagy szemű, ahogy
Èn szeretem, olyan ami csak az Ö kertecskéjében
terem itt a Mórici homokon......
Írta Nagy Endre.

AGRÁRKAMARAI HÍREK
EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS
KÉRELEM 2012.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások
2012.
évi
igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
29/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban:
egységes kérelem rendelet) 4. § (1) bekezdése
szerint egységes kérelmet az a mezőgazdasági
termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául
szolgáló
terület
vonatkozásában
jogszerű
földhasználónak minősül.
Az egységes kérelem rendelet 1. § 8. pontja
szerint jogszerű földhasználónak minősül az az
ügyfél, aki- vagy amely, a földhasználati
nyilvántartás
részletes
szabályairól
szóló
kormányrendelet
szerinti
földhasználati
nyilvántartásba (amennyiben az egységes
kérelem rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, az
egyes
támogatási
jogcímekre
vonatkozó
jogszabályok másként nem rendelkeznek az e
pontban megadott dátumról)
- a tárgyév június 9.-ei dátum szerinti állapotnak
megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél,
vagy - akinek földhasználati joga önhibáján kívüli
okból nem került a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát
igazoló egyéb okirattal rendelkezik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a
támogatás alapjául szolgáló terület tulajdonosa
kíván egységes kérelmet benyújtani, akkor a
tulajdonosnak kell jogszerű földhasználónak
minősülnie a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában.
Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni továbbá, hogy
egységes kérelmet a jogszerű földhasználó
nyújthat be, tekintet nélkül arra, hogy családi
gazdálkodó-e vagy sem. Ezért a családi gazdaság
vezetője és a családi gazdaság tagjai külön saját
jogukon nyújthatják be a kérelmet, ha a
földhasználati nyilvántartásba be vannak jegyezve
földhasználóként a támogatás alapjául szolgáló
terület vonatkozásában. A családi gazdaság teljes
területére a családi gazdaság vezetője egyedül
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akkor nyújthat be egységes kérelmet, ha a teljes
terület vonatkozásában ő a jogszerű földhasználó.
Amennyiben a támogatás alapjául szolgáló
területre a családi gazdaság tagja kíván egységes
kérelmet benyújtani, akkor a családi gazdaság
tagjának kell jogszerű földhasználónak minősülnie
a
támogatás
alapjául
szolgáló
terület
vonatkozásában. Tehát a támogatás alapjául
szolgáló terület vonatkozásában az egységes
kérelmet benyújtó ügyfélnek a földhasználati
nyilvántartásba földhasználóként bejegyzettnek
kell lennie 2012. június 11.-én
Amennyiben
a
mezőgazdasági
termelő
földhasználati jogosultsága a földhasználati
nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre 2012.
június 11.-ig, úgy annak bizonyítása szükséges,
hogy földhasználati joga önhibáján kívüli okból
nem került a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát
igazoló egyéb okirattal kell rendelkeznie.
Kérjük, hogy a továbbiakban tájékozódjon az
egyes támogatási jogcímekre vonatkozó
jogszabályok
rendelkezéseiről,
mivel
a
jogcímrendeletek
a
földhasználati
nyilvántartásba történő bejegyzés dátumára az
egységes kérelem rendelet 1. § 8. pontjától
eltérően rendelkezhetnek.
forrás : MVH tájékoztató
Sebestyén János GISZ tanácsadó
Magyar Agrárkamara

EGYHÁZI HÍREK

Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer,
szerető édesanyát.
Nagyon
sok
szeretettel
hívunk és várunk minden
édesanyát,
nagymamát,
dédnagymamát
2012.
május 6.-án a katolikus
szentmisére
és
az
utána
következő
anyák-napi
megemlékezésünkre!

Bihalné Győri Edit és
hittanos csoportja
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Áprilisi miserend:
Április 14.-én, szombaton:

16 óra.

Április 21.-én, szombaton:

15 óra.

Április 28.-án, szombaton:

16 óra.

Május 6.-án, vasárnap:

11 óra.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Március hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.
A Móricgáti Művelődési Házban 2012. április 4.-től
minden szerdán 1830-tól 1930-ig P I L A T E S
/Gerincgimnasztika – kezdő/ tornát tart Mónusné
Kata FC sportedző.
Pilates: kíméletesen erősíti és nyújtja az izmokat,
átmozgatja az ízületeket, oxigénnel látja el az
egész testet.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Móricgát település sürgősségi betegellátása a
Kecskeméti Megyei Kórház (Nyíri úti kórház)
hatáskörébe tartozik.
Hosszú időn keresztül gondot okozott, hogy egyik
kórházból a másikba küldözgették a betegeket,
mely nagy anyagi terhet és sok bosszúságot
jelentett a lakosságnak, ezért a Körjegyzőség
kezdeményezte a helyzet rendezését.
A Kecskeméti Megyei Kórház válaszában
egyértelművé tette, hogy Móricgát lakosságának
ellátása az Ő hatáskörükbe tartozik, vagyis
mindennemű kórházi ellátást Kecskeméten
vehetnek igénybe. Erről mind a Kiskunmajsai,
mind a Kiskunfélegyházi Szakrendelőt, mind
pedig a háziorvosainkat levélben értesítettük.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF
Démász Zrt támogatásával pályázat indul a
szociálisan rászoruló családok, illetve személyek
megsegítésére.
Célja a lakosok áramtartozásának rendezése, a
kikapcsolt
fogyasztók
visszakapcsolása
a
rendszerbe, illetve a jövőbeni hátralékok
újratermelődésének megakadályozása.
A támogatás igényléséhez a fogyasztónak
legalább 50 % önerővel kell rendelkeznie.
Jelentkezni lehet: a www.halozat.maltai.hu
oldalon.
A pályázat beadási határideje: 2012. június 30.
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A 2012. március 14.-i képviselő-testületi ülésre, és
a közös képviselő-testületi ülésre készült
előterjesztések
megtekinthetők
a
www.moricgat.hu
honlapon
az
önkormányzat/dokumentumok menüpont alatt.

GYEREKEKNEK
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bírtam egy kicsit is feltápászkodni, amint hallom,
hogy a tehenem nagyon bőg, mert igen
megsérült.
Egy fél perc múlva már ott is volt egy motoros
rendőr és látom, hogy megáll a tehenem mellett.
Nézi, majd előveszi a pisztolyát és a tehén szeme
közé lő, hogy ne szenvedjen tovább. Ezek után
átjön oda, ahol én fekszem, kezében még mindig
ott a pisztoly és megkérdezi tőlem:
- Maga jól van?
- Hát mi a francot mondhattam volna neki??
Forrás: www.viccesviccek.hu
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Hozzávalók:
A tésztához: 30 dkg liszt, 1 cs. sütőpor, 20 dkg
vaj, 2 tojássárgája, 4 dkg cukor, 1 evőkanál tejföl.
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A töltelékhez: 1,5 dl tej, 40 dkg darált dió, 20 dkg
cukor, ½ dl rum, 1 citrom reszelt héja.

A beírt nevek kezdőbetűit pótolva egy szót kapsz
az üres sorban. Mi ez a szó? Aki a megfejtést
behozza a szerkesztőségbe, édességet kap
jutalmul!

HUMOR
Józsi bácsi pereli a Coca-Cola vállalatot, mert az
ő teherautójuk nekiment Józsi bácsi kis
teherautójának. A tárgyaláson a Coca-Cola
vállalat ügyvédje kérdezi Józsi bácsitól:
- Maga ugye azt mondta a rendőrnek a
helyszínen, hogy jól van?
- Hát - mondja Józsi bácsi - az úgy kezdődött,
hogy a tehenemet felraktam a kis teherautómra...
- Erre belevág az ügyvéd:
- Én nem erre vagyok kíváncsi, én azt kérdeztem,
hogy azt mondta-e a rendőrnek a helyszínen,
hogy jól van?
- Aztán - folytatja Józsi bácsi - elindultunk be a
faluba a teherautómmal és elértünk az
útkereszteződéshez...
Megint belevág az ügyvéd:
- Tisztelt bíróság! Én úgy veszem észre, hogy
Józsi bácsi nem akarja beismerni, amit a
helyszínelő rendőrnek mondott, és most csak
nagy kártérítést akar kikövetelni testi sérülésért,
ami nem is történt meg.
A bíró már kíváncsi volt a történetre és mondta
Józsi bácsinak, hogy csak folytassa a beszédjét.
- Hát, ugye a kereszteződésnél nekem volt
elsőbbségem, a Coca-Cola teherautó meg csak
áthajtott a STOP táblán és jól nekünk jött. A nagy
ütközés következtében én jobbra, a tehenem meg
balra repült. Igen nagy fájdalmaim voltak, alig
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A krémhez: 3 dl tej, 1 cs. vaníliás krémpor, ½ dl
rum, 6 dkg cukor, 2 dl tejszín.
Elkészítés:
A tésztához cipóvá gyúrjuk a lisztet, a sütőporral,
a vajjal, a tojások sárgájával, a cukorral, a tejföllel
és egy csipet sóval. Fóliában 1 órára a hűtőbe
tesszük.
A töltelékhez a tejbe szórjuk a diót, a cukrot, a
rumot, a citromhéjat és felforraljuk. Kevergetve 34 percig főzzük, majd félretesszük.
A krémhez a tejet sűrűre főzzük a krémporral, a
rummal, a cukorral, majd levesszük, és
kevergetve kihűtjük.
A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A tésztát
sütőpapíron 25x25 cm-es kockára nyújtjuk, majd a
papírral együtt sütőlapra húzzuk. Villával sűrűn
megszurkáljuk, és 8 percre a sütőbe tesszük.
Kivesszük, rákenjük a diókrémet, majd még 12-15
percig sütjük. Kivesszük és kihűtjük.
A tejszínt kemény habbá verjük, lazán a kihűlt
vaníliás krémbe forgatjuk, és a sütemény tetejére
kenjük. Ízlés szerint díszítjük.
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Jó étvágyat kívánok hozzá!
Pallaginé Piroska
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