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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Kemény volt a tél, a fagy egészen március elejéig
tartotta fogságában a Móricgáti határt.
Jóska bácsi már nagyon várta, hogy fölengedjen a
talaj, hogy végre megszánthassa. Három hold jó
kis földecskéje volt a tanyája körül. A télen már
kihordogatta a trágyát.
- Hát megyek oszt széjjel szórom! Jelentette ki
eltökélten az asszonynak, aki éppen a kenyeret
dagasztotta szorgalmasan.
Szemébe ötlött azonnal hogy a szomszéd már
megelőzte, mert annak a földjét már mindenhol a
szabályosan elhintett, jó megérett vegyes trágya
borította.
- Hát a Pista sógor ezt ugyan mikó csináta?
Morfondírozott
Jóska
kissé
meglepődve.
Megmarkolta a villa nyelét és beledöfte a
legközelebbi kupacba, de akkor valami furcsára
lett figyelmes. Mintha az Ő kis földecskéje most
keskenyebb lenne, mint tavaly. Erre aztán föltolta
a kalapját, és igen gyanúsan mérlegelte a szerinte
bentebb csúszott mezsgyekarót. Aztán hogy
bizonyosságot szerezzen magának, öles léptekkel
kezdte lelépni a föld szélességét. Amikor átért a
túloldalra, már tudta, hogy itt valami hibázik.
Mégpedig két öl. De hát az ember nem akar
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haragot, hát még egyszer lelépte, most visszafelé.
De bizony a két öl az megint hiányzott. Nem szólt
semmit, csak elöltetett nyugalommal szétszórta a
trágyahalmokat. Mintha semmi sem történt volna.
Telt az idő, eljött a szántás ideje. Befogta a
szomszéd Pista is a két derest az eke elé, de
most meg Ő lepődött meg, hogy a Jóska már
javába szánt. Itt kezdte az Ő földje mellett, oszt
már negyedét be is végezte. Nincs mit tenni, Ő is
megindult az első borozdával, amikor olyan
érzése támadt, hogy az Ő földje keskenyebb
lenne.
De röstellte lelépni az ott szántogató Sógor előtt, mer ebbű még harag is löhet, azt mög a rosseb sé
akarja! - morfondírozott magába, és inkább
hasította serényen a barázdákat. Jó sötét volt már
mire a két gazda kifogta a lovakat, megitatott és a
jászol elé kötötte. Bent már kész a vacsora az
asszony éppen a ma sütött cipót szegé, amikor
Jóska
megállt
a
konyhaajtóban,
kicsit
elgondolkodott, aztán hirtelen elhatározással
megindult a frissen szántott földje felé.
Megkezdte újra lelépni a szélin a szomszéd
mezsgyéje irányába. Figyelmesen számolta a
lépéseit, csak pár öl volt még hátra, amikor azt
vette észre, hogy a szomszéd is közeleg nagy
léptekkel, és számolja az Ő felét. Szinte
egyszerre érték el a mezsgyét. Ott megálltak,
egymásra néztek, aztán Pista sógor megszólalt:
- Hát annyi ez!
- Pont annyi amennyinek lönni köll! - bólintott rá
Jóska! Tavaj is csak stimmölt, hát most ugyan mé
né!
- Gyüssz möginni égy pohárkáva?
A két derék szomszéd a szívében megbékülve
megindult a tanya felé.
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Írta Nagy Endre.
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AGRÁRKAMARAI HÍREK

MEGHÍVÓ
a „Homokháti tanyai termékek piacra jutásának előmozdítása,
Kamra-túra”
című projekt keretében rendezendő Gazdadélutánra
A Gazdadélután rendezője: Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő gazdatársait
a „Homokháti tanyai termékek piacra jutásának előmozdítása,
Kamra-túra”
című projekt keretében
2013. február 19. (kedd) 1500 órakor
megrendezésre kerülő

Gazdadélutánra!
Helyszín: Közösségi Ház
6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
Program
1445

Regisztráció

Gazdadélutánt levezeti:
Domján Gergely, a BKM Agrárkamara átmeneti elnöke
00

A rendezvényt megnyitja Kiss Melinda a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetője.

10

Amit a Kistermelői termék előállításról és értékesítésről tudni érdemes!
előadó: Nagy Lászlóné

15

40

A mezőgazdasági ágazatot érintő 2013. évi adózási
szabályok változásai
előadó: Szabó Gábor NAV tájékoztatási referens

1630

Konzultáció, kötetlen beszélgetés
Szünet

1700

Az új Agrárkamara feladatainak ismertetése
előadó: Domján Gergely BKM Agrárkamara átmenti elnök

15
15

Kérjük, hogy részvételi szándékát a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara címére levélben, vagy a (76) 481-035 faxon,
illetve a bakamara@t-online.hu e-mail címre jelezni szíveskedjen.

Keresse és fogyassza a Homokhátság tanyai termékeit!
WWW.KAMRA-TURA.HU
A rendezvény Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával,
a Tanyafejlesztési Program keretében valósul meg.
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Egy háztartás ellátásához szükséges szerek:
mosószappan (reszelőn lereszeljük, így állítjuk elő a
pelyhet) szódabikarbóna, mosószóda, bórax, ecet,
mosódió.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2013. január 1.-től január 31.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.

Meghívó!
Tisztelt Móricgátért Egyesületi Tagok!
Tisztelettel meghívom Önöket a 2013. február 22.-én
/péntek/ 18 órakor tartandó taggyűlésünkre, a
Művelődési Ház Könyvtártermébe.
Megjelenésükre feltétlenül számítok!
Bozó Sándorné
elnök

Tisztelt adózók!
A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi
adófelajánlásokat!
Kérjük, hogy a 2012. évi adóbevallások
elkészítésekor is támogassák egyesületünket
az szja. 1%-ának felajánlásával.

Adószám: 18363845-1-03.
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. 12.
29.-től hatályos kormányrendelet alapján a
termőföldre
vonatkozó
elővásárlási
jog
gyakorlásának szabályai megváltoztak.
Ennek
értelmében
a
polgármesteri
hivatal
hirdetőtáblájára 60 napra kell kifüggeszteni az
ajánlatot.
Az előhaszonbérleti ajánlat kifüggesztési határideje
nem változott, 15 munkanap maradt.
Kiss Árpádné

ÖKOHÁZTARTÁS
Az „ökoháztartás” egy új „divathullám” amihez
érdemes csatlakozni, leginkább gyermekeink miatt.
A rengeteg tisztítószer, amit otthon tartunk valójában
fölöslegesek.
Helyettesíthetünk
pár
nagyon
egyszerű,
költséghatékony, a természetre nem káros
anyaggal.
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Ezek közül a szódabikarbóna és az ecet bármely
boltban megtalálható. Az ecet kiváló vízkőoldó és
fertőtlenítő hatású, e mellett a mosógépbe téve az
öblítőt is helyettesítheti (ebben az estben csak 10%ost használjunk, hogy az ecet szaga ne érződjön a
ruhákon), és a mosógépet is megvédi a vízkő
lerakódástól. Tegyünk pár csepp ecetet egy
szivacsra és dörzsöljük át a csaptelepeket, a
végeredmény:
bármelyik
drága
vegyszeres
csodaszert felülmúlja.
A szódabikarbonátot úgy használhatjuk, mint
bármely súrolószert, tűzhelyre, fürdőszobába
egyaránt. Az ott felejtett, odaégett, fazekat
megszórjuk és felengedjük egy kis vízzel, majd állni
hagyjuk,
később
könnyedén
kitakarítható.
Szódabikarbónával tisztíthatjuk az eldugult lefolyót
is. Szórjunk a lefolyóba pár evőkanálnyit, hagyjuk
állni, majd forró vizet engedjünk rá.
Mosódió: Egy nővény termésének a héja.
Vászonzsákba kell berakni a mosógépbe és
szappan szerű levet ereszt ki magából, pont
ugyanarra képes, mint a szintetikus mosóporok.
A bórax (más néven nátrium-borát, nátriumtetraborát, vagy E285) a bórsav nátriummal alkotott
sója. Általában puha, színtelen kristályokból álló
fehér por formájában fordul elő. Vízben jól oldódik.
Felhasználási területe igen sokrétű. Alkalmazzák
többek
között
tisztítószerként,
zománcként,
kozmetikumokban,
valamint
élelmiszerekben
adalékanyagként. Súrolószerként használhatjuk a
legdurvább részekre. Gyógyszertárban kapható.
A
mosószóda
(nátrium-karbonát)
általános
vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. Igen kis
mennyiség is elegendő belőle. Áztatáshoz 15 liter
vízhez körülbelül 1-2 evőkanál mosószódát adjunk.
Ha a mosóporunkhoz mosószódát keverünk,
kevesebb mosópor, az ajánlott adag akár egyötöde
is elegendő. Nem veszi ki a textíliák színét, minden
puhább, tisztább lesz. Mosópor-felhasználásunk
csökkentésével már sokat tehetünk környezetünk
megóvásáért. Leégett edények áztatásához 5 liter
forró vízhez kb. 1-2 evőkanál mosószódát adjunk.
Általános le- és felmosó szerhez egy liter forró vízbe
három evőkanál mosószódát tegyünk. Ára
megegyezik a szintetikus mosószerek árával. Egyes
bio-, háztartási és gazdaboltokban kapható.
Egy ötlet a felhasználásra: fugák tisztítása:
vízbe 1 ek mosószódát, 1 tk szódabikarbónát és 1 tk
bóraxot teszünk, ezzel átdörzsöljük a fugákat.
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HÁZIASSZONYOK ROVATA
Amerikai krémes
A tésztához:
 7 tojás sárgája,
 20 dkg cukor,
 20 dkg liszt,
 1 cs. sütőpor,
 2 ek. kakaó,
 11 ek. víz,
 2 evőkanál olaj
A krémhez:
 7 tojás fehérje,
 7-10 ek. cukor (ízlés szerint),
 2 cs. vaníliás pudingpor,
 5 – 6 dl tej.
A tetejére : 4 dl Hulala tejszín, reszelt csokoládé
Elkészítés : A tojások sárgáját kikeverjük a cukorral,
a vízzel, az olajjal, majd hozzádolgozzuk a sütőporos lisztet, amibe a kakaóport is beleszitáltuk.
Előmelegített sütőben, sütőpapíron, vagy vajazott –
lisztezett tepsiben, közepes hőfokon (kb. 180 fokon)
süssük kb. 20 percig a piskótát.
Amíg a piskóta sül készítsük el a krémet. A
pudingporból és a tejből a megszokott módon
készítsünk pudingot, és jól sűrítsük be. /Folynia nem
szabad, de ne legyen túlzottan kemény sem./ A
tojások fehérjéit a cukorral verjük kemény habbá,
keménynek kell lennie, de "túrósra" nem szabad
verni. Valamint nagyon fontos, hogy a meleg, szinte
forró pudingba legyen beledolgozva, habverővel,
finoman kevergetve. Az így elkészült krémet kenjük
a tészta tetejére, és tegyük vissza a sütőbe további
10 – 15 percre, közepes hőfokon. Ezután vegyük ki
a sütőből és hagyjuk teljesen kihűlni.
Ha kihűlt, akkor felvert tejszínhabbal, és reszelt
csokoládéval díszítsük. 35 * 27 cm-es tepsiben
készül.

Két székely vágja a fát télen, kegyetlen hidegben:
- Te koma, hol van a füles sapkád?
- Amióta balesetem volt nem hordom!
- Milyen baleseted volt?
- Megkínáltak pálinkával és nem hallottam!

GYEREKEKNEK

HUMOR
Tegnap este a feleségemmel vacsora közben
beszélgettünk. Egyszer csak szóba került az
eutanázia.
Erre a kényes kérdésre, miszerint mit tenne
egyikünk, ha a másikat gépek tartanák életben, ezt
válaszoltam neki:
"Soha ne engedd, hogy ilyen vegetatív állapotba
kerüljek. Gépek működésétől függeni és hagyni,
hogy mesterségesen, egy üvegből tápláljanak .
borzasztó lehet. Ezért, ha ilyen állapotba kerülnék,
kérlek kapcsolt ki a gépeket, amelyek életben
tartanak."
Ekkor feleségem felállt az asztaltól, kihúzta a TV-t,
kikapcsolta a számítógépet, és kidobta az összes
sört a kukába.
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A két kép között kilenc különbség van. Ha a
megfejtést behozod a szerkesztőségbe, édességet
kapsz jutalmul.
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