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Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 
 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 
 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 
 
Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat. 
 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 
 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 

településünk apraját-nagyját  

a már hagyományossá vált 

 

FALUKARÁCSONYRA 

2012. december 21.-én,  

pénteken, 1530 órára 

 

a Faluháznál felállított karácsonyfához. 

 

Közreműködik a Jászszentlászlói Hangász 
Együttes.  

 

 
 
 

 

A Képviselő-testület, a Körjegyzőség valamennyi dolgozója,  
és az Újság szerkesztői nevében kívánok minden kedves 

olvasónknak,  
Móricgát minden polgárának meghitt,  

békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog újévet! 
 

Csontos Máté polgármester 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Délutánra járt az idő, amikor elindultak a kopottas 
Wartburg kombival a puszta irányába. Zötyögött  az 
utánfutó, néha hangosan csattant, amikor 
beleszaladtak a jéggé fagyott kátyúkba. Két férfi ült a 
kocsiban. A magasabbik, aki jóval idősebb is volt, 
cigarettára gyújtott, nagyokat szippantva nézte az 
elszaladó tájat. A kisebbik, még fiatal legényke igen 
idegesen nézett maga elé.  
- Gondolod, hogy nem őrzik? Biztos vagy benne 
hogy nem kapnak el bennünket? Bárki megláthat 
bennünket!   
- Sose búsulj öcsém, amíg engem látsz! Csak éjjel 
őrzik az erdőt, ilyenkor nincs arra senki sem!  
Nemsokára elérték a Bugaci erdőt. Még egy 
kilométer, és már látták is a jobboldalra elterülő fiatal 
fenyvest. Félreálltak, előszedték a fűrészt, baltát, és 
már vágták is a karácsonyfának legalkalmasabb 
fenyőcskéket. A fiú állandóan hátrafelé 
tekingetgetett, a félelemtől egészen elpirosodott, a 
keze izzadt. Mire a két fenyőt kivágták neki egy 
végtelenségnek tűnt. Feldobták őket az utánfutóra, 
és egy alkalmas helyen megfordulva elindultak 
vissza Móric irányába. A  fiú szakadatlan a tükörbe 
tekingetett nem követik-e őket. A rossz sejtelme 
hamarosan bebizonyult, mert egy zöld Lada Nivát 
látott a hátuk mögött egyre gyorsabban közeledni.   
- Pista bátyám nézz csak hátra, végünk van, 
lebuktunk! Hát úgy látom, hogy mezőőrök! Nyomd a 
gázt, nehogy felismerjenek bennünket, vagy 
leolvassák a rendszámot.  
Recsegett a sebváltó, dübörgött a motor, csak úgy 
száguldottak! Szinte átrepültek a kátyúkon, 
pillanatok alatt a Bezsenyi saroknál voltak. Ott 
gyorsan elfordultak a Szanki határút felé, aztán a 
messzilátópart közelében végre megálltak egy kis 
facsoport mögött. Hallgatóztak, de sehonnan nem 
hallatszott autózúgás. Kiszálltak körbejárták a kocsit, 
és akkor vették észre, hogy nincsen meg az egyik 
fenyőfa sem, valahol lerepültek a menekülés alatt. 
Közben az egyik ház előtt lefékezett a postás zöld 

autója. Kiszállt, odaadta az újságot a kiballagó 
gazdának.  
- Hát itt ment előttem egy Wartburg, elvesztették a 
rakományukat, hiába villogtam rájuk, nem álltak 
meg, sőt még gyorsabban hajtottak. Majd fognak 
csodálkozni, ha hazaérkeznek.  
A Wartburg utasai is hazaértek, nem nagyon szóltak, 
hallgattak. A fiú beállt a garázsba, becsukta az ajtót. 
Megállt az idősebbik előtt.  
- Hát én sem megyek ebben az életben még 
egyszer karácsonyfát lopni, azt most itt kijelentem!   
Másnap a sok gyerekes Jani bácsi zötyögött a 
szekerével a dűlőn, amikor meglátta az egyik 
fenyőfát az út szélén heverni. Leszállott, fölemelte, 
megforgatta, igen elnyerte a tetszését. 
- Hát csak lössz a gyerököknek fenyőfa! Hát ki 
gondóta vóna?  
Óvatosan elhelyezte a kocsiderékban, aztán 
megelégedve, kalapját hátratolva az ég felé 
kacsintott. 
 

Írta Nagy Endre. 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Támogatási jogosultságok 2013 után 
 

Az ügyben érintetteket, gazdálkodókat jogosan 
foglalkoztatja a kérdés, milyen feltételekkel, ki, és 
milyen mértékű egységes terület alapú támogatásra 
válik jogosulttá 2013 után. 
A legtöbb kérdés a támogatási jogosultságok első 
kiosztására vonatkozott, erre szeretnék a 
rendelkezésre álló előzetes információk alapján 
választ adni. Az EU 2014-20 közötti időszakra 
költségvetési tervezetet készített, melynek része a 
KAP /Közös Agrárpolitika reform/ melyből vázlatosan 
az alábbiakat szeretném közre adni. 
A támogatási jogosultságok első kiosztásával 
kapcsolatban a rendelettervezet 21. cikke a 
következőt mondja: 
 (1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis maior és a 
rendkívüli körülmények esetétől eltekintve a 
mezőgazdasági termelők akkor kaphatnak 
támogatási jogosultságot, ha 2014. május 15-ig 
kérelmet nyújtanak be az alaptámogatási rendszer 
keretében nyújtandó támogatási jogosultságok iránt. 
(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 2011-ben 
az egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot aktiváltak 
vagy az egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának első 
évében támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek. 
Az első albekezdéstől eltérve a mezőgazdasági 
termelők az alaptámogatási rendszer 
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alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen kifizetésben 
részesüljenek, valamint 2011-ben: 
a) az egységes támogatási rendszer keretében nem 

aktiváltak jogosultságot, hanem kizárólag 
gyümölcsöt és zöldséget termesztettek és/vagy 
szőlőültetvényt műveltek meg, 

b)  az egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében nem igényeltek támogatást és csak 
olyan mezőgazdasági területtel rendelkeztek, 
amelyet 2003. június 30-án nem tartottak jó 
mezőgazdasági állapotban a 73/2009/EK rendelet 
124. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint. 

A vis maior és rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve az egyes mezőgazdasági termelők 
támogatási jogosultságainak száma megegyezik a 
26. cikk (1) bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal. 
/megjegyzés: ez adja az összes Magyarországon 
támogatható terület mértékét/ 
(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy egy 
részének eladása esetén a (2) bekezdésnek 
megfelelő természetes vagy jogi személyek 2014. 
május 15-ig aláírt szerződés útján átruházhatják egy 
adott mezőgazdasági termelőre az (1) bekezdésben 
említett azon jogukat, hogy támogatási 
jogosultságban részesüljenek, feltéve, hogy a 
szóban forgó mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek. 
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat fogad el a támogatási jogosultságok 
kiosztásának évében benyújtott kérelmekre 
vonatkozóan abban az esetben, ha a szóban forgó 
támogatási jogosultságokat még nem állapították 
meg véglegesen, illetve amelyek kiosztását sajátos 
körülmények befolyásolják. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 
 

Ki kaphat és milyen feltételekkel egységes terület 
alapú támogatást 2014 évvel kezdődő ciklus idején? 
 a  támogatási jog tulajdonosa (és így a közvetlen 

támogatás kedvezményezettje az lesz , aki 2014. 
május 15-ig benyújtja az általa megművelt 
területre a támogatási kérelmet, és 2011-ben 
közvetlen támogatást (Magyarország esetében 
SAPS támogatás)  

 vagy, 2011-ben nem kapott támogatást, de 
kizárólag gyümölcsöt és zöldséget termesztett 
és/vagy szőlőültetvényt művelt meg (ez inkább a 
régi tagországokra jellemző, hiszen ott ezek a 
tevékenységek nem támogathatók 2013-ig); 

 vagy 2011-ben nem kapott támogatást, és csak 
olyan területet művel meg, amelyet 2003-ban nem 
támogathatónak minősített a tagország (erre 
elméleti lehetőség van, de gyakorlatilag ilyennel 
még nem találkoztunk); 

/megjegyzés: a 2013 évben megállapított un. 
referencia terület bővítésére eddig gyakorlati példa 
nem volt , annál több esetben a blokk felújítások 
esetében tendenciózusan csökkent a támogatható 
terület mértéke/ 

 vagy, 2011-ben nem kapott támogatást, de 2014. 
május 15-ig aláírt szerződés útján a 2011-ben 
támogatásban részesülő átruházza a támogatási 
jogosultságot annak, aki 2014-ben benyújtja az 
igénylést (vagyis szerződést kell kötni azzal, aki 
2011-ben a támogatást kapta, hogy lemond a 
2014-ben igénylő javára a támogatási 
jogosultságról). 

 A tervezet alapján a 40 évnél fiatalabb pályakezdő 
gazdálkodók igényelhetnek támogatási 
jogosultságot az úgynevezett nemzeti tartalékból. 
A pontos technikai jellegű részletekről (mit kell 
tartalmaznia a szerződésnek stb.) az MVH fog 
rendelkezni, és fontos megjegyezni, hogy ez még 
csak tervezet, ami változhat, végleges formája 
ettől eltérhet. 

forrás: AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2012. november 1.-től november 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Tóth Benjáminné, született Szabó Tünde 
/élt 41 évet/. 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Fogorvosi rendelési idők 
 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 8. 
Dr. Csanádi Attila 

Hétfő: 8-14 
Kedd:  13-19 
Szerda: 8-14 
Csütörtök:  13-18 
Péntek:  8-11 

Bejelentkezés a 77/492-269-es telefonszámon. 
 

EGYHÁZI HÍREK 

 

Katolikus ünnepi miserend 
 

Dec. 16.: Advent 3. vasárnapja: gyónási lehetőség 
½ 10 órától /Antal atya/. Lelkigyakorlat 10 órakor. 
Dec. 23.: Advent 4. vasárnapja: szentmise 10 
órakor. 
Dec. 24.: 17

30
 órakor pásztorjáték a móricgáti 

hittanosok részvételével. 18 órakor „éjféli” 
szentmise. 
Dec. 25.: Karácsonyi ünnepi szentmise 10 órakor. 
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Dec. 30.: Év végi hálaadó szentmise 10 órakor. 
2013. január 1.-én: Újévi szentmise 10

30
 órakor. 

 
2013. január 1.-étől vasárnaponként 10

30
 órakor 

kezdődnek a szentmisék! 
 

 

Ünnepi református istentiszteletek: 
 

Dec. 16. /vasárnap/: 9 óra. 
Dec. 25. /vasárnap/: 9 óra: Úrvacsorás istentisztelet. 
Január 6. /vasárnap/: 9 óra. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Gyümölcskenyér  (2 őzgerincformához) 
  

Hozzávalók: 8 tojás, 34 dkg porcukor, 40 dkg liszt, 
40 dkg margarin, 1 sütőpor, 5 dkg dió, 5 dkg sótlan 
aprított mogyoró + a tetejére, 5 dkg datolya, 5 dkg 
füge, 5 dkg aszalt sárgabarack, 10 dkg aszalt szilva, 
10 dkg mazsola, 10 dkg kandírozott gyümölcs (lehet 
zselécukor is), 1 db narancs reszelt héja, 1 cs. 
vaníliás cukor 
Elkészítés: A margarint 28 dkg porcukorral és a 
vaníliás cukorral habosra keverjük. Egyenként 
hozzáadjuk a tojások sárgáját.  
A liszttel elkeverjük a sütőport és hozzáadjuk a 
felaprított gyümölcsöket és a reszelt narancshéjat.  
A tojásfehérjét a maradék 6 dkg porcukorral kemény 
habbá verjük, és lágyan összekeverjük a margarinos 
masszával. Ezután hozzáadjuk a lisztes 
gyümölcsmasszát. Sütőpapírral bélelt őzgerinc-
formába tesszük. 180 fokon kb. 45 percig sütjük. Ha 
kihűlt, olvasztott csokoládéval ecsettel lekenjük. 
Csokizás után egy kis darált mogyoróval 
díszíthetjük.  
Hűvös helyen 2 hétig biztosan eláll 
Forrás: www.andi1976.gportal.hu 
 

HUMOR 
 

A Mikulás karácsony előtt észrevette, hogy a 4 
manósegédje megbetegedett. A segédmanók nem 
tudtak olyan gyorsan csomagolni, mint az igazi 
manók.  
A sok baj közepette a felesége bejelentette, hogy az 
édesanyja velük fogja tölteni a Karácsonyt. Szegény 
meggyötört Mikulás ennek hallatán kiment a 
rénszarvasszánhoz, de szomorúan vette tudomásul, 
hogy az 5 rénszarvasból 3 vemhes, 2 meg 
ismeretlen helyre távozott a kerítésen átugorva.  
Ezek után a teljesen összetört Mikulás bement a 
házába, hogy igyon egy kis pálinkát, de azt látta, 
hogy a segédmanók már mindet megitták. Erre 
olyan mérges lett, hogy a kezében tartott poharat 
összetörte. Mikor össze akarta söpörni a szilánkokat, 
rájött, hogy az egerek régen megették a seprűt.  
Ekkor csöngettek, és a lelkileg meggyötört Mikulás 
ajtót nyitott. Az ajtóban egy angyalka állt, kezében 
karácsonyfával. Az angyalka így szólt:  

- Hát nem csodálatos a mai nap?  
.....  

Ekkor alakult ki az a szokás, hogy a karácsonyfa 
csúcsára angyalkát húznak... :))) 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

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