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XI. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

M E G H Í V Ó 
 
 

Móricgát Község Önkormányzata  2013. szeptember 21.-én rendezi meg 

a hagyományőrző szüreti felvonulást, és az azt követő szüreti bált, 

melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt. 

 

Gyülekezés: 13 órától a Művelődési Háznál. A lovas-kocsis szüreti felvonulás a 
Művelődési Háztól indul 1330 órakor. 

 

A felvonulási útirány: 
-Művelődési háztól a Zrínyi utca,  

-Deák F. u., Iskola,  

-Felső-Móricgát,    

-Erdőszéplak, majd vissza a Műv. Házhoz. 

Délutáni programok: 

Vajdasági borok kóstolója 

Szőlőből készült ételek versenye 

Népművészeti bemutatók, kézműves vásár 

 

A szüreti bál 19 órától reggelig tart. Zenél: a makói „PARTY-zenekar”. 
 

 

              Csontos Máté 
             polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 
 

A 2013. augusztus 18-án megrendezett Falunap 
alkalmából nyitotta meg kapuit településünk 
helytörténeti gyűjteménye az egykori általános 
iskolában Móricgáton. Az évek óta üresen álló épületet 
uniós pályázati támogatásból újította fel az 
önkormányzat. 
A kiállított tárgyakat és fotókat a helybeliek 
adományozták a gyűjteménynek. 
A tárlat – amelyet Csontos Máté polgármester nyitott 
meg – nagy sikert aratott. 
A falubeliek és a Móricgátról elszármazottak lelkesen 
idézték fel a régmúlt pillanatait. Az érdeklődők az 
elkészült helytörténeti gyűjteményt a Művelődési Ház 
nyitvatartási idejében látogathatják meg: szerda-
csütörtök: 16-tól 20 óráig, péntek-szombat: 14-től 20 
óráig. Az újonnan nyílt helytörténeti kiállítás az Európai 
Unió által finanszírozott Magyarország-Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként a 
„Közös kulturális örökségünk és kulináris 
hagyományaink, tematikus útvonal a gyümölcstermelés 
és méhészet szerepének erősítésére a határ menti 
régióban - HONEY-CHERRY" című, 
HUSRB/1203/212/164. számú projektből valósult meg. 
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 
 

A FALUNAP TÁMOGATÓI 
 

ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Borsik Imre, Csontos Gábor, 
Csontos Máté, Csontos Tibor, FÓKUSZ 
Takarékszövetkezet, Fricska Jánosné, Lajter József, 
MOFER Kft., Nagy András, Szabó Ferenc, Szabó 
Gáborné, Szabó Jenő, Tóth Antal. 
A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 
köszönjük mindenkinek, aki munkájával, adományával 
segítette a 2013.-as Falunap létrejöttét! 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Goldmann Jákob úr igen megbecsült polgára volt 
Szeged városának. Kereskedett, mert apja is 
 kereskedett, meg a nagyapja is. Ezt tanulta, ezt adta 
tovább a két fiának. De a kisebbik fiú már nagyon 
hamar igyekezett a saját lábára állni, és apjától 
függetlenül, saját erejéből valami elkezdeni.  
Bugac tájékában sokszor megfordult, hol marhákat 
vettek, hol meg lovakat. Aztán a monostori erdők 
mellett lábon hajtották azt Szögedének. Nép nem lakta 
tájék volt ez, farkasok tanyáztak a mocsaras 
nádasokban, de a szegénylegények búvóhelye is volt a 
vidék. Vagy a török, vagy a labanc dúlta a tájat, de ide 
ebbe a vad mocsaras világba bizony ők sem nagyon 
merészkedtek. Goldmann úr kisebbik fia, Móric még is 
szívesen terelte éppen errefelé barmokat hazafelé 
menet. Egyik ilyen alkalommal így szólott az őt kísérő 
fegyveres legényekhez!  
- Biz, mondom én, e tájék kedves énnekem, itt bármikor 
szívesen maradnék! Egyik nap aztán nyikorgó szekerek 
érkeztek, majd ott ahol a buckák lába a vízbe ért, tábort 
ütöttek. Napokig serényen talicskázták a földet, 
cölöpöket vertek, annak közét rekettye botokkal fonták 
be, majd azt homokkal töltötték. Így épült egy hosszú 
gát, ami az eddig vadon folyó vizet egyben tartotta. Ez 
volt a Móric gátja, amely által így lecsapolt területen 
szántottak vetettek, gyümölcsöt termő fákat ültettek, és 
gazdagon termő szőlőt.  
Egy nagy borona ház is épült ottan, vastag vert falai 
között sűrűn megszállt Móric úr mikor idelátogatott a 
városból. Sok-sok év alatt egy igazi Kánaán növekedett 
 föl a semmiből. Szorgos kezek és a Móric úr kitartása 
országos hírű gazdagságot teremtett itt. A tavak 
nyüzsögtek a halaktól, az erdők a vadaktól, a föld 
ontotta a termését. Móric úr megöregedett, egyszer 
aztán kivitték a temetőbe, az Atyái mellé. Az utolsó 
munkásai is elköltöztek lakottabb helyre, a gátat 
elmosta a tavaszi áradás. Elpusztult a ház, a víz 
visszavette azt ami régen is az övé volt. Csak a Móric 
úr neve maradt meg mindörökké. 
 A Móric úr gátja, az itt lakók előtt már egy elfeledett 
történet, és talán így most kicsit visszanézhetnek, arra 
az időre amikor, és ahogy, itt először minden 
elkezdődött! 

Írta: Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Az új földforgalmi törvény 
Az új földforgalmi törvény visszamenőleges hatályú 
rendelkezéseket nem tartalmaz. A már megkötött 

földhasználati megállapodások azok lejártáig 
érvényben maradnak. 

Az új törvény megalkotása azért vált szükségessé, mert 
hazánk EU csatlakozása alkalmával biztosított 10 éves 
termőföld vásárlási moratórium, amely lehetőséget 
biztosított Magyarország számára, hogy korlátozza a 
nem magyar állampolgárok földvásárlását 
Magyarországon, 2014. április 30-án lejár. Az új 
törvény 2014.május. 01.-én lép hatályba. Ezt követően 
hazánk csak a többi tagállamra is érvényes normák 
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alkalmazásával szabályozhatja a termőföld forgalmát 
és a közösségi szabályok értelmében a tagállami 
polgárok között megkülönböztetés nem tehető.. A 
realitásokat pedig teljesen nélkülözi az a javaslat, hogy 
a magyar földkérdést tárgyaljuk újra mind a 28 EU 
tagállammal. Magyarország mint az EU tagja csak 
olyan korlátozásokat vezethet be, amelyet a többi EU 
tagállam is alkalmaz. Erre figyelemmel tesz 
különbséget a törvény például a földművesnek nem 
minősülő személy által megszerezhető földtulajdon 
mértéke (1 hektár), és a földműves által megszerezhető 
földtulajdon mértéke (300 hektár) között, és az összes 
többi szabályrendszer is ezt figyelembe véve került 
kialakításra. A földszerzéshez kapcsolódó 
kedvezményeket pedig elsősorban a ténylegesen 
helyben lakó és gazdálkodó, nem pedig a spekulációs 
céllal földet vásárolóknak biztosítja az új szabályozás. 
A föld tulajdonjogának, illetve használatának 
megszerzéséhez, átadásához több hatósági engedély 
is szükséges lehet. A tulajdonjog átruházásáról és a 
használat átengedéséről szóló szerződéseket – a 
törvényi kivételektől eltekintve – a mezőgazdasági 
igazgatási szervnek (a végrehajtási rendeletek 
határozzák meg pontosan, mely hivatal lesz az 
illetékes) kell jóváhagynia, bevonva a helyi 
földbizottságokat is a döntéshozatalba, akik a helyi 
gazdák érdekeit hivatottak képviselni. Az a magyar 
állampolgár vagy az Európai Unió valamely 
állampolgára, aki nem minősül földművesnek, 
legfeljebb 1 hektár föld (művelt és nem művelt terület 
összesen) tulajdonát szerezheti meg a jövőben. Az új 
törvény a spekulatív célú földvásárlás 
megakadályozása érdekében csak a földművesek 
számára engedi  meg a 300 hektáros földszerzési 
maximum kihasználását. A törvény földművesnek 
minősíti azt a hiányában személyt, aki megfelelő mező-
, vagy erdőgazdasági szakképesítéssel rendelkezik, 
vagy ennek saját nevében és saját kockázatára folytat 
mezőgazdasági tevékenységet, vagy mezőgazdasági 
termelőszervezetben legalább 25%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik és egyidejűleg személyes 
közreműködést is vállal. A földműves maximum 300 
hektár termőföldet tulajdonolhat. Földműves vagy 
mezőgazdasági termelőszervezet maximum 1200 
hektáron gazdálkodhat, amennyiben azonban az 
általános gyakorlatnak megfelelően a mezőgazdasági 
termelőszervezet a tagjaitól is bérel földterületet, akkor 
a területi korlát 1800 hektárra növekszik. Állattartó telep 
üzemeltetője és a szántóföldi, illetve kertészeti 
növényfajok vetőmagjának előállítója legfeljebb 1800 
hektáron gazdálkodhat.A pályakezdőkre külön 
szabályok vonatkoznak: a föld tulajdonba, illetve 
használatba vételétől számított 1 éven belül a föld 
helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként 
kell szerepelnie vagy a föld helye szerint 
mezőgazdasági üzemközpontot kell létesítenie és 
mező-, erdőgazdasági, illetve kiegészítő tevékenységet 
kell folytatnia.. Haszonbérlet esetén a termőföld 
haszonbérletének minimális időtartama 1 év, maximális 
időtartama 20 év. Erdő, valamint szőlő és gyümölcsös 
esetében eltérő szabályozás került kialakításra. 
.A föld eladása esetén az alábbi sorrendben 
elővásárlási jog illeti meg: 

a. az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben 
meghatározott földbirtok-politikai irányelvek 
érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, 
illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében; 

b. a földet használó olyan földművest, aki helyben lakó 
szomszédnak minősül, aki helyben lakónak minősül, 
vagy akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági 
üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen 
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel 
tárgyát képező föld fekvése szerinti település 
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom 
elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km 
távolságra van; 

c. az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak 
minősül 

d. az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; 
e. az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a 

mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 
azon a településen van, amelynek közigazgatási 
határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése 
szerinti település közigazgatási határától közúton 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
legfeljebb 20 km távolságra van. 

Az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbeadása 
esetén az alábbi sorrendben elő haszonbérleti jog illeti 
meg: 
a. a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve 

mezőgazdasági termelőszervezetet, aki helyben 
lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek 
minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, 
vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja 
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 
közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező 
föld fekvése szerinti település közigazgatási 
határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt 
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van; 

b. az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak 
minősül; 

c. az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; 
d. az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a 

mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 
azon a településen van, amelynek közigazgatási 
határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése 
szerinti település közigazgatási határától közúton 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
legfeljebb 20 km távolságra van; 

e. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely 
helybeli illetőségű szomszédnak minősül; 

f. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely 
helybeli illetőségűnek minősül; 

g. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, 
amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja 
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 
közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező 
föld fekvése szerinti település közigazgatási 
határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt 
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. 

Az elővásárlási jog és előhaszonbérlés során előnyt 
élveznek azok, akik: 

 legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltetnek és az 
állattartáshoz szükséges takarmány előállítása 
céljából hasznosítanák a földet, 
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 akik földrajzi árujelzéssel, eredet megjelöléssel 
ellátott termékek előállítását és feldolgozását vagy 
ökológiai gazdálkodást folytatatnának. 

Az állattartó telepek kiemelését az állattenyésztési 
ágazatok rossz jövedelmi helyzete indokolja, a pontos 
feltételeket várhatóan az őszi időszakban törvényben 
határozzák meg. A tervek szerint az állattartók az 
elővásárlási, illetve előhaszonbérlési jogot akkor tudják 
érvényesíteni, ha a hektáronkénti állatlétszámuk eléri a 
külön törvényben meghatározott minimumot.  
A törvény rendelkezései a fentieken túl az elővásárlás 
és az előhaszonbérlés esetén is a családi gazdálkodót, 
a gazdálkodó családtagját, a fiatal földművest és a 
pályakezdő gazdálkodót részesítik előnyben. Ha az 
ügylet során többen állnak egy azon ranghelyen, akkor 
az eladó vagy haszonbérbeadó, illetve a 
mezőgazdasági igazgatási szerv dönti el a jogosult 
személyét. 
Az elővásárlási és elő haszonbérleti jogra vonatkozó 
szabályokat nem kell alkalmazni: 
a. a közeli hozzátartozók közötti, 
b. a föld használati jogosultságának jogszabályban 

foglalt módon, támogatás feltételeként más 
földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet 
részére való átadásával megvalósuló, 

c. a mezőgazdasági termelőszervezet, mint 
földhasználó, és az annak legalább 25%-ban 
tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak 
közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve 
foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó 
közötti, 

d. erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén 
az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és 
annak tagja, mint használatba adó közötti, 

e. tanya haszonbérletére irányuló haszonbérlet 
esetén. 

A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a helyi 
gazdák által a jövőben megválasztandó helyi 
földbizottság.  
A fenti tájékoztatás, nem teljes körű, csak a törvény 
fontosabb elemeinek vázlatos ismertetésére 
korlátozódik. 
forrás: NAK tájékoztató az új fölforgalmi törvényről 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Oxfordi húspogácsa 
 

Hozzávalók: 60 deka darált hús, 20 deka főtt áttört 
burgonya, 1 egész tojás, 6 darab főtt tojás, 12 szelet 
bacon szalonna, só, bors, petrezselyem, pirospaprika, 
vöröshagyma, fokhagyma, muffin sütő a sütéshez  
Elkészítés: A megfőtt burgonyát megtörjük és hűlni 
hagyjuk. A vöröshagymát megdinszteljük, a tört 
burgonyához adjuk, a húst, a nyers tojást és a 
fűszereket is belegyúrjuk. A főtt tojásokat félbevágjuk. 
A megkevert húsból a tenyerünkre teszünk egy 
pogácsához elegendő masszát, a fél tojást 
beletesszük, majd a tetejére ismét hús-massza kerül. 
Összegömbölyítjük és a bacon szalonnával betekerjük. 
Muffin-sütőben szép pirosra megsütjük. /Ha nincs muffi-

sütőnk, úgy is elkészíthetjük, a gombócokat egy 
tepsiben sorba rendezzük és megsütjük./ Finom és 
mutatós étel! 
 

HUMOR 
 

Jön egy nő a dokihoz, kékre - zöldre verve, a doki 
felkiált:  
- Istenem mi történt magával?  
- Akárhányszor hazajön az uram részegen, annyiszor 
megver.  
- Hm - mondja az orvos - tudok erre egy teljesen biztos 
és hatásos szert. Ezután amikor hazajön az ura 
részegen, vegyen egy csésze kamillateát és öblítse a 
torkát, alaposan öblítse...  
Két hét múlva jön ugyanaz a nő a dokihoz, kisimulva, 
kivirágzóan néz ki és megköszöni a csodaszert az 
orvosnak.  
- Doktor Úr ez csodálatos, amit javasolt, képzelje el, jön 
az uram holt részegen én meg öblítem, csak öblítem a 
torkom, ő meg nem bánt engem.....  
- No látja, egyszerűen csak kussolni kell.....  
 

GYEREKEKNEK 
 

 
Segíts a tűzoltónak eljutni a tűzhöz! Aki a megfejtést 
behozza a szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul! 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
 

2013. augusztus hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt.  
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