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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

MEGHÍVÓ
Móricgát Község Önkormányzata és a Móricgáti Berek Vadásztársaság - immár
tizenegyedik alkalommal – ismét megrendezi községünkben:

2015. július 11.-én,
/szombaton/

ARATÓÜNNEPI ÖSSZEJÖVETELÉT,

melyre szeretettel várunk mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli ünnepségünket.
Gyülekezés: 1345 órakor a Művelődési Háznál.
Várunk mindenkit, aki tud kaszálni, markot szedni, kévét kötni, és azt is aki nem
tud, de szívesen részt venne rendezvényünkön.
Csontos Máté
polgármester
A Móricgáti Berek Vadásztársaság tisztelettel meghívja a móricgáti
földtulajdonosokat valamint az Aratóünnep minden résztvevőjét a rendezvényt
követő uzsonnára!
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a jobb. Most már azok a régi, egymással is
rokonságban lévő kulák családok teljesen kivonultak
Móricgátról. Legtöbbjük már nem is él. Ők voltak az
„elvtárs-urak”, mindig túlélték még a legnehezebb
korszakokat is. A nép meg mindig igen nagy
tiszteletben tartotta őket, mert lehetnek még megint
kenyéradó gazdák, ki tudja? Jobb békén hagyni
őket.
Írta nagy Endre
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
TAGJAI RÉSZÉRE

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Móricgáton is ismert volt a Rákosi Mátyás elvtárs, a
Magyarok nagy Géniusza, az ország építője,
felvirágoztatója! Mindenhól óriási plakátokról nézett
alá a gyarló népre!
Móricgáton csak a boltoknál, az iskoláknál, meg az
egy-két más hivatalos helyen volt ilyen kép
kifüggesztve. Félték, rettegték! Lesöpörtette a
padlásokról, az utolsó kis gabonát is. Akadtak
besúgók, akik éberen füleltek, hogy vajon hol
sivalkodik egy disznó, amit épp most próbálnak
elnémítani valami pincében, elsötétített ólban. Az
ilyen titkos vágások hosszú évek börtönbüntetését
vonták maguk után, ha netán kiderült. A Móriciak
azért összetartottak, nem árulták be egymást. Abban
az időben a legszegényebb kis tanyácskákban
voltak a legszebb bútorok. Ugyanis a régebbi
gazdák, a még jobb időkből megmaradt úrias
bútoraikat az éjszaka folyamán kocsira pakolták, és
áthordták az ilyen szegényesebb tanyákba, ott
senkinek nem jutott eszébe, hogy ilyen tárgyak után
kutasson. Nálunk is volt egy ideig pár ilyen
bútordarab, ideiglenes megőrzés alatt. Érdekes,
hogy erre a kis furfangokra soha nem jött rá az
akkori pártvezetés. Szerencsére ez a Rákosi
időszak aránylag kis ideig tartott. Az 56-os
forradalom után már visszakerültek a bútorok a régi
tulajdonosokhoz. Ezek a régi kuláknak mondott
emberek, főleg a Móricgáti körzetben, igen gyorsan
jó elvtársakká váltak, a Tsz-ben többször még
kisebb vezetői állást is betöltöttek. De megtarthatták
a tanyáikat, sőt a gyermekeiket is taníttathatták,
egyetemre küldhették. Csak földjeiktől kellett
megválniuk. Móricgáton minden olyan békésen
zajlott le. Nem volt mély gyűlölködés, bosszúállás. A
nép főleg előre nézett, nem törődött a politikai múlt
dolgaival. Örültek, hogy jobban tudnak boldogulni,
meg van mindenük, amiről régen álmodni sem
mertek.
Sajnos az országos viszonylatban nem ment
mindenhol ilyen csendes békességben a Rákosi féle
időszak lefolyása. Sokan börtönbe ültek, üldöztetve
voltak évtizedekig. Ha ezeket figyelembe vesszük,
akkor mégis csak a Móricgáti összefogós politika volt
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TISZTELT TAGUNK, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj
2015. évi bevallásának határideje 2015. június 30.
Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását
online felületünkön, elektronikusan teheti meg. Ezért
kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu
oldalra, és az ott található Ügyfélkapu felületen töltse
ki formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK
falugazdász hálózata is segít Önnek a kitöltésben,
melyhez
kérjük,
legyen
kedves
felkeresni
falugazdászát a lenti elérhetőségek egyikén.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük,
falugazdászához vigye magával):
• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi
igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító kártya,
őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re
folyósított MVH–s és egyéb támogatások
igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám,
cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és
egyéb támogatások igazolása, 2014. évre
vonatkozó adóbevallás.
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos
dokumentumok:
• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az
azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási
száma,
valamint
a
TÉSZ/TCS
számára
értékesített, az elismerés alapjául szolgáló
termény, termék nettó árbevételének összege.
•
árbevétel-megosztás
esetén
(ha
az
agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a
20%-ot, illetve külön kérelemre a 25%-ot), az ezt
igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,
• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények
igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazolás, stb.)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját nevében jár
el, akkor 2 tanúval hitelesített meghatalmazás, ill.
cégnél az aláírási címpéldány is szükséges.
Ügyfélszolgálatunk: 06 1 802 6100
Az Ön Falugazdásza: Csányi György
telefonszáma: . 06-30/288-18-80
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Új elérhetőségek az okmányirodában,
majd pedig a kormányablakban

Anyakönyvi hírek
2015. április 1-től 30-ig

Május 11-től új helyszínen, a Bajcsy-Zs. u. 10.
szám alatt várja a Kiskunmajsai Járási Hivatal
Okmányirodai Osztálya az ügyfeleket. Továbbra is
lehet telefonon, interneten és személyesen is
előzetesen időpontot kérni, egyéb esetben érkezési
sorrendben fogadjuk az ügyfeleket a hét minden
munkanapján, az új ügyfélfogadási rendünknek
megfelelően.
2015. május 14-én pedig megnyílik
a
Kormányablak szintén a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs.
u. 10. szám alatt, ahol az állampolgárok integrált
kormányzati
ügyfélszolgálat
keretei
között,
hatékonyan intézhetik ügyeiket. A Kiskunmajsai
Járási
Hivatal
Kormányablakában teljes
körű
okmányirodai ügyintézésre, illetőleg számos más
államigazgatási
ügy
(pl.
családtámogatások
igénylése, tulajdoni lap és térképmásolat kiadása)
intézésére is lehetőség lesz 8 munkaállomáson.
Az Okmányiroda, majd pedig a Kormányablak
elérhetőségei:
Tel: 06-77/795-251 (osztályvezető)
06-77/795-248 (kormányablak ügyintézés)
06-77/795-252 (okmányirodai ügyintézés)
06-77/795-220 (okmányirodai ügyintézés)
06-77/795-250 (okmányirodai ügyintézés)

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Kiss Lajosné, szül. Nagy Mária /élt 87
évet/.
Búcsúzunk tőle!

Köszönet!
A
Jászszentlászlói
Iskola
tanulói
nevében
köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
a
papírgyűjtési akciónkban részt vettek, számunkra
papírt adományoztak!
Őszre ismét meg fogjuk rendezni a papírgyűjtést,
melyről értesíteni fogjuk a lakosságot, és ismét
várjuk a feleslegessé várt papírokat.
Zombori Éva és Terjékné Vajda Zsuzsanna

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatalban
2015. július 6. /hétfő/ napjától 2015. július 10.
/péntek/ napjáig
igazgatási szünetet tartunk.
Az igazgatási
szünetel!

szünet

alatt

az

ügyfélfogadás

Az Anyakönyv az igazgatási szünet időtartama alatt
az alábbi napon tart ügyeletet:
2015. július 8. /szerda/ 8-tól 12 óráig.
A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény által biztosított
elővásárlási és előhaszonbérleti jognyilatkozat
megtétele érdekében a jegyző az igazgatási
szünet időtartama alatt az alábbi napokon tart
ügyeletet:
július 6. /hétfő/:
július 7. /kedd/
július 8. /szerda/
július 9. /csütörtök/
július 10. /péntek/

00

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Sajtos recés krumpli

00

8 – 9 óráig
00
00
8 – 9 óráig
00
00
8 – 9 óráig
00
00
8 – 9 óráig
00
00
8 – 9 óráig

Szíves megértésüket köszönjük!
Valentovics Beáta
jegyző

Móricgáti ÚJSÁG

Email:
kormanyablak.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu
Az alábbi ügyfélfogadási rend szerint várjuk
egységesen a Járási Hivatal minden osztályán a
Kedves Ügyfeleinket:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-12.00 (telefonos és elektronikus
tájékoztatás 16.00 óráig)
Szerda:8.00-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00 (telefonos és elektronikus
tájékoztatás 16.00 óráig)
Péntek: 8.00-12.00

Hozzávalók:
1,5 kg közepes szemű, sütni való krumpli, vagy
ahány fér egy kisebb sütőedénybe,
8-10 gerezd fokhagyma, só, bors,
100 g vékony szelet húsos, füstölt szalonna,
100 g vékonyra szelt házi-, vagy lecsókolbász,
50 g reszelt sajt.
A
krumplit
meghámozzuk,
megmossuk,
konyharuhába hempergetve szárazra törölgetjük, és
egy akkora tepsibe rakjuk, hogy a krumpli szemek
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kényelmesen elférjenek benne. A tepsit olajjal
vékonyan kikenjük. A sütőt előmelegítjük 200 fokra.
A fokhagymát meghámozzuk, vékony lapocskákra
vágjuk. A krumpli szemeket sorra evőkanálba
fektetjük, és keresztben vagy hosszanti irányban, kb.
egy centi távolságban bevagdossuk őket úgy, hogy
a kés a kanál peremén koccanjon-megakadjon, ily
módon a krumpli szemek alul egyben maradnak,
felül pedig harmonika-szerűen szétnyílnak.
A vágatokat kissé szétfeszítjük, a résekbe rakjuk a
fokhagymát, a kolbász szeleteket, a krumpli
szemeket a sütőedénybe sorakoztatjuk, meghintjük
sóval és borssal. A szalonnaszeleteket 8-10 cm-es
darabokra
vágjuk,
szorosan,
csigaszerűen
feltekerjük, a krumplik közé dugdossuk. Tetejüket
meglocsoljuk olajjal, fóliával letakarjuk, és 40 percre
betesszük a sütőbe.
Levesszük a krumpliról a fóliát, vékonyan átkenjük
olajjal, 20 percig fólia nélkül sütjük. Ezután
meghintjük a reszelt sajttal, és szép aranysárgára
pirítjuk. Saláta kíséretében egytálételként is
kínálhatjuk.

GYEREKEKNEK

HUMOR
Egy politikus két barátjával, egy rabbival és egy
hindu szent emberrel autózott vidéken, mikor a
kocsijuk hirtelen lerobbant. Úgy döntöttek, hogy egy
parasztházban szállást kérnek éjszakára.
A gazda így szólt:
– Egy kis probléma van. Csak két üres szobám van,
így egyikőjüknek kint az istállóban kell aludnia.
– Nem számít – felelte a rabbi – a népem negyven
évig vándorolt a sivatagban, én is egy szerény,
igénytelen ember vagyok, egy éjszakát el tudok
tölteni az istállóban.
Ezzel fogta magát és kiment az istállóba, míg a
másik kettő elfoglalta a szobáját. Nem sokkal
később kopogás hallatszott. Az ajtót kinyitva, a
gazda a rabbit látta a küszöbön.
– Mi a baj? – kérdezte tőle.
– Én nagyon hálás vagyok Önnek a szállásért, de
nem alhatok az istállóban. Egy disznó van ott és a
vallásom ezt egy tisztátalan állatnak tartja. A hindu
barátja beleegyezik, hogy helyet cserél vele. De
néhány perc múlva a jelenet megismétlődik.
Kopogás hallatszik.
– Mi az megint? – tudakozódik a gazda.
A hindu magyarázza:
– Én is hálás vagyok a vendéglátásért és a
segítségért, de egy tehén van az istállóban. Az én
országomban ez egy szent állat és én nem alhatok
az általa megszentelt földön. Így csak a politikus
maradt, aki morogván és panaszkodva ugyan, de
kiment az istállóba. De hamarosan újra kopogás
hallatszott. Fáradtan és bosszankodva a gazda ajtót
nyit.
Odakint a tehén és a disznó állt…
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A két kép között hét különbséget találhattok. 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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