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Ez a közlemény az Európai Unió pénzügyi
támogatásával valósult meg. A közlemény
tartalmáért teljes mértékben Móricgát Községi
Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az
semmilyen körülmények között nem tekinthető
az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság
állásfoglalását tükröző tartalomnak.
További információ az IPA projektekről:
http://www.hu-srb-ipa.com
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az elmúlt hónapban megrendezett Arató
ünnepség
alkalmával
vette
használatba
Móricgát lakossága a Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 ’HONEY-CHERRY’ c. projekt
keretében vásárolt 10 méterszer 50 méteres,
alumínium vázas rendezvénysátrat.
A továbbiakban kulturált körülmények között,
az időjárás viszontagságaitól – akár a
napsütéstől, akár az esőtől – védve tudjuk
lebonyolítani a faluban megrendezésre kerülő
ünnepségeket. Az Arató Ünnepség, a Falunap
és a Szüreti Felvonulás alkalmával mindenki
fedett helyen tudja elfogyasztani az ebédjét, a
fellépő művészek, kézműves-foglalkozások,
vásárosok elhelyezésére is a sátor alatt nyílik
majd lehetőség.
A pályázati projekt teljes címe: „Közös kulturális
örökségünk és kulináris hagyományaink,
tematikus útvonal a gyümölcstermelés és
méhészet szerepének erősítésére a határmenti
régióban - HUSRB/1203/212/164. sz.
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Várjuk olyan sütni-főzni szerető hölgyek és urak
jelentkezését, akik a szeptemberi Szüreti
Felvonulás alkalmával megrendezett „szőlőből
készült ételek” versenyén szeretnének részt
venni!
Nevezni lehet bármilyen szőlővel készült étellel,
vagy süteménnyel.
Nevezési díj nincs.
A szükséges alapanyagokról a szakácsoknak
kell gondoskodni.
Az elkészített ételeket zsűri értékeli.
Jelentkezni lehet Bozó Sándornénál a
Művelődési Házban, vagy a 06-77/491-010-es
telefonszámon.

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A mórici emberek mindig is vendégszeretőnek
számítottak. Talán legjobban az augusztus 20án, minden évben megtartott falunap igazolja
ezt legjobban.
Már hetekkel előtte megkezdődik a nagy
szervezés. Elküldik a meghívókat, megkezdődik
egy lázas előkészület, a kis falu mint egy
hangyaboly, egyszerre megmozdul. Mindenki,
aki él és mozog, most itt serénykedik, teszvesz. Máté, a polgármester, ugyancsak kiveszi
a részét a tennivalókból. Telefonál, intézkedik,
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mindenre van figyelme. De a munkát is
megfogja, ha kell. Állítják a sátrat, a pódiumot.
Meghívók már elküldve, úgy a fellépő
művészeknek, mint a vendégeknek. Hűtőkocsi,
vágóállat, italok, meg ezernyi kis apróság, de
mégis a lánc fontos szeme. Nem szabad
ilyenkor
semmiről
sem
megfeledkezni.
Mindennek
stimmelni
kell,
mert
most
megmutatja a falu népe, hogy mire képes.
Mindenfelé
rendezkednek,
gereblyéznek,
sepernek.
Virágot
ültetnek,
díszítenek,
csinosítanak. Van aki tűzifát adja, van aki a
munkáját.
A
kultúrház
nagytermében
környékbeli kézművesek, művészek állítják ki
közszemlére az alkotásaikat, amit akár meg is
lehet majd venni. Több asztalnál is darabolják a
birkahúst. Bizony ilyenkor sok mórici juhot
feláldoznak erre a napra. A másik helyen az
asszonyok krumplit hámoznak. Van, aki az
asztalokat teríti. Egyre több bogrács telik meg
az apróra szeletelt, és piros törött paprikával
meghintett hússal. Nemsokára már hosszú
sorban lógnak a láncokon. Meg van a falunak a
már bevált húsfőző csapata. Ott forgolódnak a
bográcsaik körül, amelyek alatt lobog a száraz
akác lángja. Lassan a pörkölt illata tölti be a
környéket.
Szállingóznak a vendégek is. Mindenfelől
jönnek, a messzi testvér falukból, meg az
ország minden tájára szétszóródott, de mórici
gyökerekkel büszkélkedő emberek. Ilyenkor
megint móricivá válnak, és büszkén vallják azt!
Egy Móricgátit bárhová is vet a sors, sohasem
tagadja meg identitását, a lelke mélyén mindig
itt érzi magát otthon. Ha máskor nem is, de
ilyenkor összejönnek, és újra egymás mellett
ülnek, és emlékeznek. Fent a dobogón népi
csoport ropja táncot, odalent könnyel telnek
meg a szemek, ha felzendül a himnusz. Előbb a
magyar majd a székely, mert még onnan is
jöttek. A Mórici és a székely ember lelke
összefonódik.
Most együtt vannak itt, itthon! Most ünnepelnek,
vigadnak, mert ma örülni kell, de tudnak sírni is
együtt, mert ez egy összeforrt nagy család.
Fellépnek
az
együttesek,
énekesek,
citerazenekar, gyermek tánc-csoport. Az
asztalokon poharakban vörösbor, a hangulat
kitűnő. Fent játszik a zenekar, lent egy-egy
rekedt hang nótára fakad, már késő este van, a
zeneszó messze hangzik. A csillagok alatt
vigad a mórici nép.

AGRÁRKAMARAI HÍREK
MEGHOSSZABBÍTJA A KAMARAI
TAGDÍJBEVALLÁS HATÁRIDEJÉT A NAK

2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja az
adategyeztetés és tagdíjbevallás határidejét a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A
tagdíj befizetésére továbbra is augusztus
végéig van lehetőségük a gazdálkodóknak. A
közhiteles adatbázisból időközben érkező
adatok alapján további kamara által regisztrált
tagok kapnak majd levelet a NAK-tól a
következő hónapban, amely a bevalláshoz
szükséges jelszót és minden nélkülözhetetlen
információt tartalmaz majd.
Az adategyeztetést és a tagdíjbevallást
egyébként
elektronikusan,
a
www.bevallasnak.hu oldalon lehet megtenni.
Amennyiben valakit a kamarai törvény nem
kötelez a tagságra, úgy ennek az oldalnak az
üzenetküldőjén
keresztül
kérheti
regisztrációjának törlését. Ebben az esetben
nem kell bevallást tennie.
Ha a gazdálkodóknak nincs internetelérése,
bizalommal
fordulhatnak
a
kamarai
tanácsadókhoz is, akik segítenek a bevallás
kitöltésben.
Fontos tudni, hogy a tagdíj önbevalló lapot
aláírva mindenképpen el kell juttatni a kamara
adott megyei igazgatóságára. A tagdíj
befizetésének két módja lehetséges: vagy
átutalással
a
11749008-20190244
számlaszámra, vagy sárga csekken, melyet a
NAK megyei igazgatóságán vehetnek át, illetve
a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az
érdekeltek. Mind az átutalásnál, mind a
csekknél a közlemény rovatban a kamarai
nyilvántartási számot fel kell tüntetni!
A NAK egyúttal felhívja tagjai figyelmét, hogy a
már meglévő és a tervezett kamarai
szolgáltatásokkal kapcsolatban online kérdőívet
tett közzé. A szervezet arra kéri a
gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen
vegyenek részt a felmérésben, hogy a
szolgáltatások fejlesztése és minőségük
javítása azáltal még inkább az érdekeiket
szolgálja. A kérdőív a NAK nyitólapján érhető el
(www.nak.hu).
Sebestyén János GISZ tanácsadó
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Írta: Nagy Endre
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MEGHÍVÓ
Móricgát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt,
Móricgát önállóságának 20. évfordulójára rendezett
F A L U N A P I ünnepségünkre, melyet
2013. augusztus 18.-án, Szent István ünnepén tartunk!

Program:
1000 óra: Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban
1130 óra: helytörténeti kiállítás megnyitója a Magyarország-Szerbia IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ’HONEY-CHERRY’ c. projekt
keretén belül megújult iskola épületében
Értékelő megbeszélés a pályázat szerb és magyar partnereivel
1200 óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
Móricgátért kitüntetés átadása
1230 óra: Ebéd. Az ebédjegyek aug. 15.-ig megvásárolhatók a helyi boltokban, és Csontos
Lászlónál, 1100 Ft-os áron./
1330 óra: Nótár Mary fellépése.
1430 óra: A Jászszentlászlói Hangász Citera Együttes műsora
1500 óra: Herczeg Balázs „Mókus” motoros bemutatója
1600 óra: „Túl az Óperencián…” címmel Tóth Éva és Leblanc Győző operett és nosztalgia
dalokat énekel
1900 órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével
Egész napos programjaink:
Művelődési Ház nagytermében megtekinthető a „Méz és ember” vándorkiállítás.
Ingyenes légvár, játékos vetélkedők a gyerekeknek.
Szeretettel várunk mindenkit!
Csontos Máté
polgármester
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Az egyik tésztalapot egy közepes, sütőpapírral bélelt
tepsibe /30x20 cm-es/ fektetjük úgy, hogy legyen
egy
kis
pereme.
A
tésztát
megszórjuk
zsemlemorzsával, ráöntjük a szőlős tölteléket,
elegyengetjük és a másik kinyújtott tésztalapot
ráfektetjük. A pite tetejét villával megszurkáljuk, majd
felvert tojással megkenjük. Előmelegített sütőben kb
170 fokon, 35-40 perc alatt aranysárgára sütjük.
A kész pitét legalább 30 percet pihentessük, ezt
követően szeletelhetjük. Porcukorral megszórva
kínáljuk.
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Az új munkahelyemen a főnök csak nős férfiakat
alkalmaz.
- Ugyan miért?
- Azt mondja, szereti az engedelmességhez szokott
embereket.

Forrás: www.nosalty.hu

A szavakból, amelyeket fentről lefelé kell olvasni,
hiányzik az első betű. Ha ezeket kitalálod, az 1.
rejtvény felső sorában egy növény, a 2. rejtvény
felső sorában egy állat nevét kapod meg.
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.

HÁZIASSZONYOK ROVATA



Mi a családi neve, katona? – kérdezi az őrmester az
újoncot.
- Szarka.
- Nekem ne becézgesse itt magát!

Szőlős pite
A tésztához:
 30 dkg liszt + amennyit még felvesz a
gyúrásnál és a nyújtásnál
 12 dkg zsír (vagy 15 dkg vaj)
 10 dkg cukor
 2 ek tejföl
 1 tojás
 1 tk sütőpor
 ½ kk só
A töltelékhez:
 40 dkg csemegeszőlő (kék és fehér)
 10 dkg cukor
 1 ek vaníliás cukor
 1 kk őrölt fahéj
 2 ek keményítő
A tészta szórásához: 4 ek zsemlemorzsa
A tészta kenéséhez: 1 kisebb felvert tojás
A pite szórásához: porcukor
A tészta hozzávalóit
összegyúrjuk, fóliába
csomagoljuk, és 30 percre hűtőbe tesszük.
Amíg a tészta pihen, elkészítjük a tölteléket. A szőlőt
megmossuk, lecsöpögtetjük, majd leszemezzük. A
nagyobb szőlőszemeket félbevágjuk, és eltávolítjuk
a magjukat A kisebb szemeket hagyhatjuk
egészben.
Az előkészített szőlőszemeket megszórjuk cukorral,
vaníliás cukorral, őrölt fahéjjal, keményítővel és jól
elkeverjük.(A tölteléket ne hagyjuk sokáig állni, mert
sok levet ereszthet.)
A tésztát kettéosztjuk, cipókat formázunk belőlük,
amelyeket jól lisztezett felületen 22x33 cm-es
lapokká nyújtjuk.
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2013. június 1.-től június 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Lukács Lajos, élt 62 évet.
Búcsúzunk tőle
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Dr. H. Tóth
Sándor háziorvos rendelése augusztus 19.-től aug.
23.-ig szabadság miatt szünetel. Helyettesít Dr.
Faddi Zoltán Mihály. Telefon: 06-70/419-7488.
Helyesbítés!
Az elmúlt havi Móricgáti Újságban tévesen közöltük
a ballagó nyolcadikosok közül Oláh Brigitta nevét!
Tehát helyesen a ballagók nevei: Lantos Regina,
Oláh Brigitta, Hideg Richard, és Lippai István.
Elnézést a tévedésért Brigitta!
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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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