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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A két tanyát csak egy ribizli-sövény választotta el
egymástól. A jobboldali tanyában jómódú idős pár
lakott. Nagy kert vette körbe az udvart. Nagy, jó
termő
sárgabarackfákkal, meg
mindenféle
finomabbnál finomabb más gyümölcsökkel. A
másik tanyában egy több gyermekes család
lakott. Az Ő udvarukat csak akácerdőcske övezte,
egészen a szomszéd mezsgyéjéig, ahonnan a
gyümölcsök mosolyogtak át.
A gyerekek csak áhítozva nézték a sok
finomságot, amelyből a szomszéd bizony nekik
sohasem adott még csak kóstolót sem.
Édesanyjuk szigorúan rájuk parancsolt, hogy oda
gyümölcsért soha át ne menjenek, mert tudatában
volt a két idős igen fösvény és veszekedős
mivoltának. Jó, szófogadó gyermekek voltak ezek,
így meg sem próbálták a sövény túloldalára való
átjutást. Az öregek így sem voltak sohasem
biztosak, és amikor csak tehették oda-oda néztek
amerre a sok piros alma virított, őszibarackok
illatoztak. Számukra a szomszéd gyerekek
született gyümölcs dézsmálóknak számítottak,
még akkor is ha soha nem találtak arra utaló
nyomokat.
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Nagyon sokszor áthallatszott ahogy a néni nagy
hangon kiáltott a nagyothalló Urának: „Valaki
szedett a barackból, hogy a guta üsse meg!”
Az öreg hiába nyugtatta a perelő párocskáját az
csak fújta a magáét:- Jól van nyomaik nincsenek,
de tegnap több alma hevert a földön, hogy ütné
meg Őket a guta!
Sokszor az utolja már a fán rothadt meg, de akkor
sem hívták át a szomszéd gyerekeket, hogy
másszanak föl a hegyére, és szedjenek
maguknak. A vérükben volt a kapzsiság, a
szegénységtől való félelem. Egyszer a legkisebb
fiú az iskolába ballagott, és vágyakozva nézte a
kerítésen áthajló sárga barackokkal tömött
ágakat. Egyszer csak aláhullott egy. A kisfiú
gyorsan felvette, és élvezettel eszegette. De már
hallotta is ahogy a néni nagy hangon kiáltozik a
férjének: - Most is a barackot eszi, hogy a guta
üsse meg!
Az idő szaladt, eltelt néhány év. A gyermekes
család is elköltözött már onnan, amikor egyszer
hallják, hogy le van bénulva a gyümölcsfás néni,
mert megütötte a guta!
Írta: Nagy Endre

RAJZPÁLYÁZAT
Móricgát Önkormányzata RAJZPÁLYÁZATOT ír
ki minden korosztályban.
Téma: augusztus 20.
Méret: A4.
A művek szabadon választott technikával
készülhetnek.
A pályamű címét, az alkotó nevét, életkorát a rajz
hátoldalán kérjük feltüntetni. A rajzokat 2012.
augusztus 18.-áig, a móricgáti Művelődési
Házban lehet leadni.
A beérkezett pályaműveket az augusztus 20.-ai
Falunapon tárlaton mutatjuk be, valamint a
díjazás is ott történik.
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BALLAGÓK
Három móricgáti nyolcadikos kezdi őszre új
iskolában a kilencedik évfolyamot, amihez a
következő idézettel kívánunk nagyon sok sikert.
"Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!"
(Reviczky Gyula)

is ez jelenik meg. Van akinek intézményi keretek
között biztosítjuk az otthont, van, akinek a saját
lakásában.
Kollégáimmal együtt munkánkat legjobb tudásunk
szerint, minél magasabb színvonalon igyekszünk
teljesíteni. Viszont munkánk magas színvonalú
elvégzése
csak
úgy
jöhet
létre,
ha
együttműködünk és összefogunk.
A
következő
gondolatokkal
zárnám
megemlékezésemet: „Ember módra élsz, ha
igazságosan élsz. Ha minden cselekedetedben és
szavadban a jó szándék van. Ha megkísérled
mindezt - feltűnés és hiú szerep nélkül.”
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt Gazdálkodók!

A ballagók: Vajda Vivien, Fricska Erika, Bozó
Hajnalka, aki sajnos nem szerepel a képen.

ÉVFORDULÓ

Alapszolgáltatási Központ 11. évfordulója
Az Alapszolgáltatási Központ 2001. július 17.-én
kezdte meg működését Gondozási Központ
néven.
Fenntartója
Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok Intézményi Társulása.
Az ellátott tevékenységek: idősek otthona,
időskorúak nappali ellátása, étkeztetés, házi
segítségnyújtás,
falugondnoki
szolgáltatás
Móricgáton,
tanyagondnoki
szolgáltatás
Jászszentlászlón,
Családsegítő
szolgáltatás,
Gyermekjóléti Szolgáltatás.
Bozó Sándor falugondnokot biztosan mindenki
ismeri Móricgáton. Jószándékú és mindig
segítőkész.
Nélküle
minden
nehezebben
működne. További jó egészséget kívánok
munkájához!
Jelenleg 14 állandó dolgozója és 2 közcélú
segítője van intézményünknek. Az ellátottak és a
dolgozók nevében köszönöm Jászszentlászló és
Móricgát Önkormányzatainak, hogy lehetővé
teszik, és segítik intézményünk működését!
Wass Albert műveiben kiemelte az „otthon és a
haza” fontosságát. Úgy gondolom, hogy ennek az
elvnek a továbbélése nagyon fontos. Munkánkban
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A
Kunszentmiklós
székelyű,ÖKO-JUH
Állattenyésztő és Feldolgozó KFT egy tájékozató
levelet tette közzé, azzal a céllal, hogy a tervezett
vágóhídi beruházásához szükséges pénzügyi
forrásokat,
a
működtetéshez
szükséges
alapanyagot elő tudja teremteni. A KFT
tájékoztatása szerint , nyertes pályázattal
rendelkezik,
melynek
összege
azonban
lényegesen
elmarad
a
szükségestől.
A
tájékoztatás alapján az is érezhető, hogy a
majdan megvalósuló üzem , kellő mértékű
likviditást sem tud produkálni, ezért is készpénz
hitel ill. áruhitel igénybevételére is szüksége lehet.
Ennek érdekében invitálja a juh tartó gazdákat az
aktív részvételre, akár pénzügyi fedezet
biztosításával,
akár
alapanyaggal.
Ennek
fedezetére az üzem tulajdonjogát ajánlja fel. Ez a
megoldás csírájában hasonlít az Európában
megszokott, és jól működő szövetkezeti modellre,
aminek működőképességét a sok éves európai
gyakorlat is bizonyítja. /megjegyzés: teljesen más
előzményekkel és körülmények között/. A KFT a
program részleteiről, és az együttgondolkodásról
egy
viszonylag
szűk
körű
résztvevővel
tájékoztatást tartott. Az alábbiakban az erre
közzétett levelükből adok közre részleteket.
Az ÖKO-JUH KFT. több éves előkészítés után
rövidesen megkezdi az országban egyedülálló
juh-vágóhíd és feldolgozó üzemének kivitelezési
munkálatait. Az üzem üzleti tervében évente
mintegy 140 ezer db bárány levágása és
feldolgozása szerepel, de természetesen felnőtt
juhok, illetve 350 kg-ig borjak vágását és
feldolgozását is képesek leszünk elvégezni.
Miért egyedül álló ez a beruházás?
- mert az előbb leírt kapacitással, speciálisan erre
a tevékenységre készült üzem ma nincs az
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országban,
a
meglévő
régi
üzemeinket
(Hortobágy,
Baj)
olasz
„befektetők”
megvásárolták, majd azonnal be is zárták.
- mert az üzem tulajdonosai a magyarországi
juhtartók lehetnek.
- mert előállított bárányainkat nem élő állatként,
feldolgozatlanul, hanem hozzáadott értéket
teremtve, feldolgozva kívánjuk értékesíteni.
Társaságunk
küldetése
a
fent
leírtak
megvalósítása.
Ennek érdekében 2008 novemberében létre
hoztuk az ÖKO-JUH KFT-t. Tagjaink sorában
önkormányzatok,
juhtartók,
és
a
kezdeményezésben
fantáziát
látó
magánszemélyek voltak és vannak jelenleg is. A
nevünkben lévő „öko” szót, egyfajta jelzésnek
szántuk, mivel az ökológiai és az „egészséges”
termékek iránt világszerte fokozódik a kereslet. A
magyar bárány, ill. bárányhús ebbe a kategóriába
tartozik. A tradicionális termelők mellé, már
középtávon is szeretnénk minél több bio termelőt
is integrálni, ezzel az ökológiai termelés kultúráját
is szeretnénk terjeszteni. Természetesen még jó
ideig a hagyományosan tartott állatok vágása és
feldolgozása fogja képezni üzemünk fő profilját.
Hosszú pályázati folyamat eredményeként
elnyertünk 411 millió Ft uniós pályázati forrást,
viszont az üzem beruházási költsége 1 milliárd 50
millió forint. A két szám között láthatóan mintegy
650 millió forint különbség van, ezért ismét egy
hosszú periódus következett cégünk életében,
mikor
a
bankhitel
hozzárendelése
miatt
kilincseltünk pénzintézetekhez. Sajnos jelenleg a
szokványos banki finanszíroztatás lehetetlen, a
kereskedelmi bankok gyakorlatilag teljesen
elutasítóak.
Kezdeményezésünket a fejlesztéseket koordináló
regionális szervezetek felkarolták, hiszen mind a
munkahelyteremtés, mind a juh ágazat fejlesztése
okán, mind összegszerűségében a térségben és
országosan is egyedülálló beruházásról van szó.
Mindezeken túl, illeszkedik abba a kormányzati
stratégiába, amely a hazai feldolgozókat, kis és
közepes üzemeket, a magas
hozzáadott értéket megjelenítő termékek előállítóit
preferálja.
Ennek
eredményeként
nagy
valószínűséggel a Magyar Fejlesztési Bank,
valamint a Széchenyi Bank partnereként tudjuk
megvalósítani céljainkat.
A bankok alaposan górcső alá vették a potenciális
piacainkat, amelyekről megállapították, hogy vételi
szándéknyilatkozatokkal
alátámasztva
rendelkezésünkre fog állni orosz, skandináv,
német, muszlim valamint olasz piaci lehetőség is.
Az üzem folyamatos működtetése érdekében
szükségünk lesz alapanyag beszállítókra is,
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azonban mi szeretnénk ennél többet ajánlani
potenciális partnereinknek.
Szeretnénk a juhtartó gazdálkodókat tagjaink
sorában tudni, a célokat közösen megjelölni, az
ezzel megnyíló új lehetőségeket közösen
kiaknázni. Szeretnénk, ha az üzemünk döntően
termelői tulajdonban lenne. Erre remek nyugateurópai minták vannak, melyek tapasztalatait fel is
tudjuk használni.
Tisztelt érintett Gazdálkodók!
A fenti kezdeményezés, reményteljesnek látszik,
viszont a közre adott tájékoztatás sok bizonytalan
elemet tartalmaz, sok olyan ismeretlen tényezőt,
mely adott esetben, jó vagy rossz irányba
befolyásolhatja
az
üzem
működését.
Mindenesetre
a
lehetőséggel
ajánlatos
foglalkozni, már csak azért is mert igény van rá,
az elnyert pályázati pénzt pedig nem szabad
veszni hagyni. Mivel a vágóhíd meghatározott
súlyú növendék marha vágását is ehetővé tenné,
ez is egy forrás lehetne.
Minden esetre ajánlom minden érdekelt
figyelmébe a programot, legalább gondolkodás,
érdeklődés szintjén.
forrás :ÖKO-JUH KFT
Sebestyén János GISZ Tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2012. június 1.-től június 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Bozó Tibor /élt 20 évet/
Csányi Szilvia /élt 35 évet/
Búcsúzunk tőlük!

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Gesztenyés szelet
Hozzávalók:
Piskóta:
• 4 tojás
• 4 ek víz
• 1 sütőpor
• 4 ek cukor
• 4 ek liszt
• 1,5 ek kakaópor
Krém:
• 1 cs vaníliás puding
• 3 dl tej
• 25 dkg margarin
• 20 dkg porcukor
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Töltelék:
•
•
•
•
•
•

1 cs gesztenyemassza
4 ek baracklekvár
2 ek kakaópor
1/2 kg keksz összetörve
3 dl tej
1/4 rumaroma
Elkészítés: A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgáját
habosra keverjük a cukorral és a vízzel, a fehérjét
kemény habbá verjük, a lisztbe keverjük a
sütőport, a lisztet és a tojáshabot felváltva a
felvert tojás sárgához adjuk úgy, hogy a fehérjéből
maradjon utoljára. Sütőpapírral bélelt közepes
méretű tepsibe öntjük és előmelegített sütőben kb
10-15 perc alatt készre sül, majd ha kihűlt
kettévágjuk.
A pudingot felfőzzük a tejjel a margarint habosra
keverjük a cukorral, és ha kihűlt a puding a kettőt
összekeverjük.
A töltelék hozzávalóit is egy nagyobb tálba
összekeverjük, de csak közvetlenül felhasználás
előtt, mert ha áll nehéz vele bánni. A kekszet
minél kisebbre kell törni. A darált keksz nem jó
hozzá, mert nagyon tömény a közepe tőle, és
nem is olyan mutatós.
Összeállítás: A csokis piskótát vágjuk ketté, az
alsó felére kenjük rá a krém felét, majd simítsuk rá
a kekszes tölteléket, majd a maradék krémet.
Ráborítjuk a piskóta felét, és a tetejét csokoládémázzal vonjuk be.
Forrás: www.olcso-receptek.hu

GYEREKEKNEK

A két kép között kilenc különbséget találsz, ha a
megfejtést behozod a szerkesztőségbe, édességet
kapsz jutalmul!

HUMOR
A székely farmer legjobban tejelő tehene eltűnik,
ezért elmegy egy ügyvédhez, bepereli kártérítésre a
vasutat, mondván, hogy a sínek a földjén mennek át,
és a vonat valószínűleg elütötte a tehenet.
Még mielőtt elkezdődne a per, a vasúti társaság
ügyvédje elmegy a farmerhez, és megpróbál vele
egy bizonyos összegben megegyezni, de csak a
felét adják neki, mint amennyit kért.
Az öreg köti az ebet a karóhoz, de az ügyvédje
tanácsára végül elfogadja a kisebb összeget. Ahogy
a vasúti társaság ügyvédje elment, a farmer
ügyvédje mondja az ügyfelének:
- Tudja, megmondom őszintén, nem sok esélyünk
volt megnyerni a pert.
- Hogy őszinte legyek - mondja a farmer -, én is
kezdtem kételkedni benne, amikor láttam ezt a hülye
tehenet besétálni a kapun.
Forrás: http://www.topviccek.hu
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