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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2012. május 19.19.-én /szombaton/ 15 órára a
Móricgáti Művelődési Házba a

Vén bakancsos és fia, a huszár
huszár
című zenés előadásra.
Előadó: a jászszentlászlói Hangász Együttes
Rendező: Nagyistók János
Szereplők: Veresné:

Nánásiné László Jolán

Ilonka:

Bödökné Csató Éva

Frici, a fia:

Gulyás Ferenc

Kántor:

Kovács István

Lidi, a lánya:

Sallainé Icuka

Mihály bácsi:

Csenki Gábor

Laci, a fia:

Bogdán Ferenc

és még sokan mások: Kovács Istvánné, Tóth Benjáminné, Nagy István, Morvai
Ferenc, Bazsáné Erika, Németh János, Mészárosné Anikó és családja, Szunyi
Sándor.
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Egy szép májusi szombat délután volt. A Petőfi Tsz
néhány dolgozója megállt egy kis kikapcsolódásra a
Bezsenyi boltnál. Sörösüveggel a kezükben kiálltak
a bolt elé, és hangosan megbeszélték a héten
történteket. Valahogy minden olyan békés volt. A
kikelet zöldbe borította a tájat. Nemrég életre
lobbant nyárfák levélillata keveredett a nyitott
boltajtón kiáradó kenyér, petróleum szagával. Az
éjjel egy kis eső esett, elverve az útnak porát. A
bolttól az út alatt egy betonkürtökből készült
csatorna vezetett a másik oldalra, hogy elvezesse az
esetleges belvizet a rétbe. Szűk kb. tíz méter hosszú
csatorna volt ez.
A
férfiak
éppen
erről
beszélgettek.
Az
egyikük átballagott a rét felüli végéhez és
belenézett.
- Hát ezen sem mászna át még egy gyerek sem!
A Pintér testvérek is ott iszogattak. A fiatalabbik egy
vékony, nyurga harminc év felé haladó, a másik
kissé idősebb és alacsonyabb növésű. Az anyjukkal
éldegéltek a buckák közti kis tanyában. Egyik sem
nősült meg, eldolgozgattak a Tsz-ben, csak úgy
elvoltak. Az italt kedvelték, erre ment a pénzük, amit
kerestek. A vékonyabb letérdelt és benézett a sötét
csatornába.
- Én bármikor átmásznék ezen!
Erre már mindenki odajött.
- Imre, ha átmászol fizetünk egy láda sört! - biztatták
a többiek. A boltból is kijött mindenki, még a Magda
néni is ott törölgette kezét a kötőjében, és
kíváncsian figyelte hogy mi lesz! Az alku
megkötődött! Pintér Imre, aki mindig egy sötét
kopottas öltönyben járt, most levetette a zakóját, és
gondosan a kerékpárja ülésére akasztotta,
ugyanúgy a kalapját is.
- Imre ne menj, nem lesz ennek jó vége! aggodalmaskodott a Magda néni. De ez már egy
eldöntött dolog volt, nem volt visszaút! A szomszéd
tanyákból is sereglettek a bámészkodók. Imre
letérdelt, majd hason csúszva begyömöszölte magát
a még neki is nagyon szűknek ígérkező csatornába.
Lassan, centiről, centire elnyelte a cső. Odakint a
várakozás izgalmas pillanatai. Volt, aki már a
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csatorna másik végénél térdelt, és megpróbálta
megsaccolni hogy hol kúszik az a szegény Imre
gyerek. Már eltelt vagy fél óra de csak nem bukkant
elő.
- Ez beszorult! - állapította meg valaki!
- Istenem mi lesz ezzel a szegény gyerekkel! Hát
segítsetek már neki! - könyörgött síró hangon Magda
néni! De nem tudta senki sem, hogy most mit
kellene tenni!
- Imre mi van veled? Élsz még? - De válasz nem jött.
- Biztosan megütötte a guta, ez már magától nem
jön ki! - állapította meg egy asszony! Erre mindenki
nagyon kétségbeesett. A férfiak kalapjukat lehajítva,
mind ott térdepeltek a kürt kijáratánál, és remegő
hangon néha bekiáltottak. Már majdnem egy óra
eltelt, volt aki ásóért szaladt. A cső végénél
várakozók egyszer csak halk neszt hallottak, majd a
sötétből előrenyúló kezeket. Gyorsan megragadták,
és elkezdték húzni. Végre kint volt teljesen a mi
bátor Imrénk! Fölállt leporolta magát, felvette a
zakóját, kalapját, és nagyot kortyolt a feléje nyújtott
sörből. Lassan körbenézett, megelégedve vette
tudomásul, hogy mennyire aggódtak Őérette.
- Hát ugyé, ott a közepén egy kicsit pihentem a jó
hűvösbe ! Gondoltam minek szalaggyak, van időm ..
Irta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
A fiatal erdők állományneveléséhez
nyújtandó támogatások igényléséről
Jelen Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a
fiatal
erdők
állományneveléséhez
nyújtandó
támogatások
részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM
rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet)
alapján
nyújtott
támogatás
igénybevételének
részletes rendjét határozza meg, illetve a támogatás
igényléséhez
használható
nyomtatványokat
rendszeresíti.
I. Az intézkedésben való részvétel alapfeltételei
Az intézkedésben való részvétel feltétele, hogy az
ügyfél
legkésőbb
a
kérelem
benyújtásával
egyidejűleg nyilvántartásba vetesse magát a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban:
MVH)
által
vezetett
ügyfél
nyilvántartási rendszerben, mint „támogatást igénylő,
pénzügyi kapcsolattal rendelkező” ügyfél.
A regisztrációs kérelmet két példányban, a G000112-1 számú nyomtatványon kell benyújtani az MVH
székhely/lakóhely
szerint
illetékes
megyei
kirendeltségéhez. A G0001-12-1 és G002 számú
nyomtatvány a www.mvh.gov.hu honlapjáról
letölthető.
II. A támogatás tárgya
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az
erdők gazdasági értékét növelése céljából
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a) befejezett ápolás,
b) tisztítás,
c) törzsnyesés
a támogatási rendeletben meghatározott feltételek
szerint.
Az ügyfél a felsorolt műveleteket a támogatási
határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig,
de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.
III. A támogatás igénybevételének feltételeit
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet/ támogatási
rendelet/ 3. § és 4. § tartalmazza. Támogatást
erdőgazdálkodó, azaz az erdészeti hatóság által
vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő
tulajdonos vagy jogszerű használó igényelhet.
IV. Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az
ügyfél:
olyan erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan
erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magánvagy önkormányzati tulajdonban van.
szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem
áll csőd-, felszámolási,
végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt,
természetes személy nem áll
gazdálkodási
tevékenységével
összefüggő
végrehajtási eljárás alatt;
Egy erdőrészletre, egy kérelem
benyújtási
időszakban csak egy tevékenységre igényelhető
támogatás.
A legkisebb támogatható terület tevékenységenként
1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, az adott
tevékenységgel érintett erdőrészletek összterülete
alapján kell megállapítani. Az erdőrészletek
minimális mérete 0,3 ha.
IV. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH által, jelen
közlemény
mellékleteiként
rendszeresített
nyomtatványokon, az erdőrészlet elhelyezkedése
szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz postai
úton kell benyújtani egy példányban.
Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási
időszakban egy kérelmet nyújthat be erdészeti
igazgatóságonként.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló
időszak: 2012. május 2. és 2012. május 31.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai
bélyegző dátuma.
VI. A támogatási kérelemcsomag részeként
benyújtandó nyomtatványok
Csatolandó mellékletek:
betétlap
pénzügyi terv,

az MVH dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról,
illetve elutasításáról. Pontegyenlőség esetén a
rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem,
amelynek tartalma megfelel az irányító hatóság által
közzétett ajánlásnak a támogatott művelet
megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve
amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni,
akkor az, amelyet korábban nyújtottak be.
Jóváhagyó döntés olyan támogatási kérelem
esetében hozható, amely a rangsorban legalább 20
pontot ért el.
VIII. A kifizetések igénylése
A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység
megvalósítását követ_en, legkésőbb 20 napon belül
kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye
szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.
forrás: MVH közlemény

a
támogatási
kérelemben
szereplő
erdőrészlet(ek)re vonatkozó mérési jegyzőkönyv

Rokolyáné Marika

másolati példánya,
VII. A támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. § (1)
bekezdésének c) pontja szerint, rangsor állításával
értékeli úgy, hogy az előzetesen meghirdetett
szempontok alapján bírálja el a kérelmeket és az
elért pontszám szerint rangsorol. A rangsor alapján
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Sebestyén János GISZ tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2012. április 1.-től április 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Szenek Nándor /élt 67 évet/
Búcsúzunk tőle!

Pót-eboltás
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy 2012. május
15.-én, kedden pót-eboltás lesz 15 és 16 óra között
a Faluház hátsó udvarában.
Az Önkormányzat a főút melletti ládákba az idei
évben is vásárol virágokat. Május 15.-én /kedden/
lesz a virág-osztás. Kérünk mindenkit, akinek a háza
előtt virágláda van, készítse elő a ládát, és minél
előbb ültesse el a növényeket!
Szeretettel várom minden nyugdíjas társamat május
19.-én 15 órára a Művelődési Házba a következő
Nyugdíjas Klub összejövetelünkre!

A Művelődési Házban január óta működik a
Kecskeméti Megyei Könyvtár felügyelete alatt a
mozgókönyvtár. Május elején megérkeztek az első
negyedév ellátmányában az új könyveink. Kérem,
vegyék igénybe a szolgáltatást, jöjjenek kölcsönözni,
beiratkozni.
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Szeretettel várom a régi és új kölcsönzőket a
Művelődési Ház nyitvatartási idejében.
Néhány új könyvünk:
Facebook dióhéjban.
Erdély legszebb túraútvonalai.
Kilófaló ételek 0-24 óráig.
Heston Blumenthal: Főz a család.
Bill Laws: Ötven növény amely megváltoztatta a
történelmet.
Amennyiben nincs meg könyvtárunkban az Ön
számára szükséges könyv, lehetőség van könytárközi kölcsönzésre is: néhány napon belül postán
megérkezik az igényelt olvasnivaló.
Bozó Sándorné
könyvtáros

GYEREKEKNEK

HUMOR
Dezső óriási monoklival a szeme alatt jelenik meg a
munkahelyén.
Kollégái kérdezgetik, mi történt vele.
- Tegnap szakszervezeti gyűlés volt és Juliska, aki
előttem ült, felállt, hogy felszólaljon. Ekkor
észrevettem, hogy a szoknyája becsípődött a
fenekébe és kihúztam. Erre akkora pofont adott,
hogy azt hittem, az épület szakadt rám.
Pár hét múlva Dezső, ha lehet, még nagyobb
monoklival jelenik meg.
Ismét kérdezgetik a kollégái, mi történt.
- Tegnap megint szakszervezeti gyűlés volt és
Juliska, aki előttem ült, felállt, hogy felszólaljon.
Ekkor Géza, aki mellettem ült, észrevette, hogy a
szoknyája becsípődött a fenekébe és kihúzta. Én
viszont tudtam, hogy ezt nem szereti, ezért
visszadugtam...

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Zöldséges-sajtos csirkemell-tekercs
Hozzávalók:
8 nagyobb szelet csirkemell, 20 dkg mirelit
zöldségkeverék, vagy friss tavaszi zöldségek
10-15 dkg reszelt sajt, 1 fej vöröshagyma, 10 dkg
puha vaj, 3 tojás, zsemlemorzsa, liszt
só, bors, olaj a sütéshez.
A
csirkemell-szeleteket
kiklopfoljuk,
sózzuk,
borsozzuk, és hagyjuk egy kicsit állni.
Közben elkészítjük a tölteléket. Ehhez kevés olajon
megdinszteljük
az
apróra
vágott
hagymát,
hozzáadjuk a zöldségkeveréket, sózzuk, puhára
pároljuk és hagyjuk teljesen kihűlni.
Ha a zöldségkeverék kihűlt, hozzákeverjük a vajat
és a reszelt sajtot.
Minden
csirkemell-szelet
közepére
tölteléket
kanalazunk, és szorosan feltekerjük. A tekercs két
végét fogvájóval vagy hústűvel lezárjuk.
Ezután a szokásos módon bepanírozzuk a töltött
csirkemelleket, és forró olajban szép pirosra sütjük.
Ha mindegyik kisült, a felszeleteléssel várjunk pár
percet, hogy egy kicsit lehűljön, és a sajt egy kissé
visszaszilárduljon benne, így nem fog a töltelék
kifolyni szeletelés közben.
Forrás: www.nosalty.hu

A két kép között kilenc különbséget találhattok.
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul!
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