X. évfolyam, 8. szám

2012. augusztus

MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

TARTALOMJEGYZÉK
Móricgáti történetek.................................... 1. old.
Körjegyzői tájékoztató ................................ 2. old.
Agrárkamarai hírek..................................... 2. old.
Meghívó Falunapra .................................... 3. old.
Közérdekű közlemények ............................ 4. old.
Háziasszonyok rovata ................................ 4. old.
Gyerekeknek .............................................. 4. old.
Humor......................................................... 4. old.

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Amikor még nem volt kultúrház, meg diszkó, a
Mórici fiatalság sokszor tanyák udvarán jött össze
hogy kirúgjon a hámból. A lányok hosszú fodros
szoknyába, virágkoszorúval a fejükön, a legények
meg fényesre viaszkolt csizmában, fehér
gyolcsingben és pitykés mellényben, sokszor
sarkantyúsan ropták a táncot. Három cigány húzta
a talpalávalót.
Már hajnalodott, fogyott a nép. Volt ki lóháton, volt
ki gyalogosan vette hazafelé az irányt. A
leányzókat egy-egy nyalka Mórici legény kísérte a
messzi tanyákig.
Gyurka csak úgy egyedül indult meg, nem
hazafelé, hanem a pusztára, ahol már a második
nyarat húzta, mint csikós bojtár. Leányt még nem
talált magának, de talán jobb is, hisz nem kell
nehéz szívvel magára hagynia, mert csak minden
második hétvégire mehet haza tisztálkodni,
fehérneműt váltani. Most csak szépen faragott
hosszú bot volt az útitársa a pusztába visszafelé.
Az erdő széléhez ért. Itt éjszaka a keményebb
emberek szíve is gyorsabban ver, ha erre visz az
útja. A szekerektől fölvágott homokos utat szinte
elnyelte a fák sötét tengere. Gyurka szorosabban
fogva botját, erősen belenézve az éjszakába,
óvatosabban lépkedett. Baljós érzés kerítette
hatalmába. De meg is volt az oka rá, mert hirtelen
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három álldogáló alakra lett figyelmes. Egész közel
álltak, csendesen, ugyancsak hosszú dorongokkal
fölszerelve, igencsak vészjóslóan tekingettek a
kalapjuk lekonyult karimája alól.
Tudta hogy itt az Ö számára az út véget ért, ezek
tovább
nem
engedik.
Segítségre
nem
számolhatott, mert ilyenkor már jóember erre
nem jár, csak a gazemberek, mint ezek itt!
-Elfutni meg nem fogok, annyi szent! Ha vérnek
kell folyni, hát folyjon vér!
De ezt már oly hangosan kiáltotta, hogy az alvó
fácánok szétrebbentek a lombok közül. Oldalra
pillantott,
de
csak
áthatolhatatlan
galagonyabokrokat látott. Gyurka egyet gondolva,
fejét leszegve, a botot maga előtt tartva betörtetett
a szúrós ágak közé, olyan mélyen amennyire
csak lehetett. De itt már igen vastag szúrós ágak
állták útját. Nem is akart ő ennél bentebb menni,
hanem csak megfordult, és a keményfából
faragott botját két kezébe fogva kikémlelt. Szemei
gyorsan megszokták a sötétséget. Mindent látott,
de Öt az ágak között a sötétben nem láthatta
senki. Egyszerre ketten is csapkodtak a botjukkal
befelé, de az ágakba akadt a bot, mindhiába
vagdalkoztak. Ha valamelyik mégis bentebb
merészkedett, akkor csak a mi Gyurkánk igencsak
elegánsan kicsapott az ágak közül, hol a fejét, hol
a vállát találva el a csavargóknak. Hiába indultak
újabb és újabb támadásba, bizony csupán csak
néhány ágacska tört le, ellenben őreájuk csakúgy
zuhogtak kifelé az ütések. Egyikük sípcsontját
fájlalva, már csak egy lábon ugrált.
Gyurka már megnyugodott, érezve a biztos
pozícióját néha el is rikkantott magát, Majd megint
ütött. Az egyik nagylegény ezt már megsokallva,
sántikálva megindult csak úgy Monostor felé. A
két barátja sem kérette sokáig magát, egyikük a
hátát fájlalva, a másik a vérző orrát törölgetve
csak úgy kalap nélkül, bot nélkül botladoztak a
társuk után.
Gyurka is előjött a galagonyaágak közül,
csibakjára gyújtott, és bajusza alatt egy kis
virgonc mosollyal megindult a pusztának, mint aki
jól végezte dolgát.
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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2012. július 11-én ülésezett.
Módosításra került az önkormányzat 2012. évi
költségvetése. A belső átcsoportosításokat követően
a költségvetés főösszege nem változik.
A
képviselő-testület
támogatta,
hogy
a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás az EU Önerő Alap
igénybevételére
pályázatot
nyújtson
be
a
,,Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című projekt II. fordulós pályázathoz
szükséges saját forrás biztosítására.
Együttes képviselő-testületi ülést is tartottak ezen a
napon Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületével. Ismét módosítani kellett a
Bölcsőde szakmai programját, szervezeti és
működési szabályzatát, valamint módosult az
Intézményi Társulás a Körjegyzőség költségvetése.
A képviselők kinevezték a Szent László Általános
Művelődési Központ intézmény vezetőjét: Pintér
Julianna öt évre kapott megbízást. Munkájához sok
sikert kívánunk!
Döntés született arról, hogy intézmény vezető
helyettes megbízásához fedezetet biztosít a két
önkormányzat az ÁMK költségvetésében.
Kovács Tímea
körjegyző

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Az új AGRÁRKAMARAI törvény - KÖTELEZŐ
AGRÁKAMARAI Regisztráció
Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a
Magyar
Agrár-,
Élelmiszergazdasági
és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor
és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője
számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai
választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és
gazdálkodó szervezet, aki, amely a törvény
meghatározása
szerint
agrárgazdasági
tevékenységet folytat, kötelezetté válik az
agrárkamarai tagságra.
A törvény előírása szerint a 2013 év első felében
kamarai választásokat kell tartani, melyen
megválasztásra kerülnek a kamara szervezetei,
tisztség viselői, és a törvényi előírás szerint
szükséges alap okiratok stb. Mivel a létesítendő
kamara tagsága , konkrétan nem ismert és a
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törvény meghatározott körben kötelező tagságot
ír elő , fel kell mérni, számba kell venni jövendő
kamarai tagságot. Erre a célra elrendeli a
törvény, az előzetes kamarai regisztrációt,
melynek során a leendő tagok adatai kerülnek
rögzítésre. Ez a regisztráció az adminisztratív
alapja
a
kamara
további
működésének.
Regisztráció az eljövendő tagok számára
kötelező, ez alól csak az alábbiak a kivételek:
NEM kötelező a regisztráció annak aki tagjai:
a Magyar Állatorvosi Kamarának,
vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény
orvosi Kamarának,
vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más
vadászati szakmai szervezetnek,
vagy valamelyik hegyközségnek, de csak akkor, ha
az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül
más
agrárgazdasági
tevékenységet
nem
folytatnak. /pl :nem gazdálkodik/
A többi potenciális kamarai tagnak a tagnyilvántartás
elkészítése érdekében 2012 szeptember 30-ig be
kell jelentkezni és ezzel együtt 5000 /ötezer/ Ft
regisztrációs díjat megfizetni regisztráció során
megadott bankszámla számra.
A bejelentkezés, a regisztráció, kizárólag online
/számítógépes/ felületen történhet. Ez meg tehető
személyesen, saját számítógép, vagy egyéb
számítógép segítségével, ill. az illetékes kamarai
tanácsadó közreműködése mellett. /a Gazdálkodói
Információs Szolgálat/
A regisztráció során meg kell jelölni az Ön
gazdaságára legjellemzőbb tevékenységet, mert a
későbbi osztályba sorolásnak ez lesz alapja.
A regisztráció során vagy az ön saját e-mail címét,
vagy a közreműködő címét meg kell adni, mert a
regisztrációs visszaigazolás oda érkezik.
Az online /számítógépes/ regisztráció után be
kell fizetni a regisztrációs díjat, és ki kell
nyomtatni a visszaigazolást, majd saját kezűleg
aláírva az alábbi címre postázni kell.
Cím: MAGYAR AGRÁRKAMARA
Regisztrációs Osztály
1119 Budapest
Fehérvári út 89-95
Bankszámlaszám: 14100000-10790649-02000004
A közlemény rovatban: a regisztráció során
kapott nyilvántartási számot, és a „Kamarai
Nyilvántartás” szöveget kell beírni.
Az új kamarai tagsággal, a regisztrációval
kapcsolatos bármilyen kérdésre, tájékoztatást
adok ügyfél fogadási időben /hétfő, péntek/ ill. a
regisztrációt segítem elvégezni.
Elérhetőségem: 6133 Jászszentlászló Rákóczi u
20. /Közösségi Ház/ Tel: 06-30-298 9116
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Sebestyén János GISZ tanácsadó
Magyar Agrárkamara
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MEGHÍVÓ
A Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt,
F A L U N A P I rendezvényünkre, melyet
2012. augusztus 20.20.-án, Szent István ünnepén tartunk!
Helyszín: Móricgáti Művelődési Ház területe.

Program:
1200 óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő ünnepi beszéde.
Kenyérszentelés és áldás.
1300 óra: Ebéd /birkapörkölt, savanyúság/ Az ebédjegyek ára 900 Ft, megvásárolhatóak a
helyi boltokban aug. 16.-án 16 óráig, ezután pedig Csontos Lászlónál
1430 óra: Zalatnay Sarolta könnyűzenei műsora.
1530 óra: Mayossa Táncegyüttes fellépése.
1615 óra: Jászszentlászlói óvodások fellépése.
1700 óra: A Jászszentlászlói Hangász Citera-együttes műsora.
19 00 órától: Utcabál a Karó-zenekar közreműködésével.
Egész napos programjaink:
Gyermekek részére: ingyenes légvár, foglalkozások, vetélkedők. Veterán rendőr-autó
bemutató.
A Művelődési Ház nagytermében: Helyi termelők termékeinek bemutatása, helyi
kézművesek alkotásainak bemutatója.
A Kultúr Büfé egész nap vendégeink rendelkezésére áll!

Szeretettel várunk mindenkit!
Csontos Máté
polgármester
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIASSZONYOK ROVATA

Anyakönyvi hírek

Konyakmeggyes szelet

2012. július 1.-től július 31.-ig

Hozzávalók: Barna lapokhoz:
30 dkg liszt, 1 ek kakaó, 5 dkg cukor, 1/2 cs sütőpor,
5 dkg margarin (vaj), 2 tojássárgája, 1 dl tej.
Töltelékhez:
1 ü magozott meggy, 2 ek konyak vagy bonbonmeggy aroma, 10 dkg savoiardi babapiskóta.
Krémhez: 2 cs tejszínes vagy vaníliás pudingpor, 5
dl tej, 20 dkg cukor, 20 dkg margarin (vaj).
Mázhoz: 10 dkg ét tortabevonó, 2 ek étolaj.
Elkészítés: A lapokhoz a hozzávalókat összegyúrjuk,
majd kettévesszük, kisodorjuk, és lisztezett tepsi
hátán 180 fokon 2 lapot sütünk.
A meggyet összekeverjük 2 evőkanál aromával, egy
kicsit állni hagyjuk, és alaposan lecsepegtetjük.
A pudingport 2 dl tejjel csomómentesre keverjük, és
a maradék tejet felforraljuk. Hozzáöntjük a
pudingporral elkevert tejet, és folytonos keverés
mellett sűrűre főzzük. Még forrón belekeverjük a
cukrot, majd teljesen kihűtjük. Ha kihűlt, a
szobahőmérsékletű Rámával vagy vajjal habosra
keverjük.
A babapiskótát feldaraboljuk, majd a lecsepegtetett
meggyel együtt belekeverjük a krémbe.
Az alsó lapot megkenjük a krémmel, befedjük a
másik lappal, és csokimázzal vonjuk be. A mázhoz a
csokit és az olajat összemelegítjük, és ha hűlt, a
sütire kenjük. Összeállítás után egy éjszakán át
alufóliával lefedve hagyjuk a hűtőben, és másnap
szeleteljük.
Forrás: www.nosalty.hu

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Szerencsés László /élt 56 évet/
Búcsúzunk tőle!

GYEREKEKNEK

HUMOR
Meghal a férj, és a túlvilágon egyből vagy húsz öreg
nő veszi körül és mind ezt mondják:
- Szia fiam, én vagyok az anyósod.
A férj nem tudja, ki az igazi. Egyszer csak
megjelenik Szent Péter és igazságot tesz:
- Ezt a férfit húsz felé kell vágni, mert húszan
vagytok.
Mindenki döbbenten áll, meg sem szólal, kivéve egy
nőt, aki ezt mondja:
- Igen! Húsz felé kell vágni!
Ekkor Szent Péter felkiált:
- Na, hát csak megvan az igazi anyós!

A két kép között kilenc különbséget találtok, aki a
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet
kap jutalmul.
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Móricgáti Újság
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004
Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát
Felelős kiadó: Csontos Máté
Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné
Tel: 77/491-010
Készül a Móricgáti Teleházban.
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