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A református templom felújításáról! 

A LEADER program keretében elkezdtük 
templomunk tetőcseréjét és fűtés kialakítását az 
elektromos hálózat felújítását. Mint minden 
felújításkor itt is felmerültek nem várt, plusz 
problémák melyek bizony a tervezett költségvetésbe 
nem férnek bele. Ezért, amennyire lehetséges - mi, 
egyházunk tagjai, de katolikus barátaink is - 
igyekszünk saját munkánkkal csökkenteni a 
költségeket.  

Nagyon félve fogtunk neki a cserép leszedésének 
hisz a mai szélsőséges időjárási viszonyok közt 
bizony egy nagy eső sok kárt tudott volna okozni. 
Pláne, mikor reggel a mesterembereken kívül csak 
hárman jöttünk össze a nagy munkára. Szerencsére 
- hallván a szükségünkről, - Szankról főgondnokunk 
Bazsa Mihály bácsi negyedmagával megjelent, és 
ekkor már kezdtünk bizakodni. Aztán később még 
jöttek néhányan és sikerült aznap letermelni az 
összes cserepet. A lécezés és a bádogos munkák 

után, szerdán hasonló körülmények között sikerült 
felraknunk az új cserepet. Szanki testvéreink ekkor 
is segítségünkre voltak. Közben persze folytak a 
belső munkálatok is.  

Reményeink szerint nemsokára végére érünk a 
felújításnak. Köszönet jár azoknak, akik el tudtak 
jönni és segítettek nekünk. A 79 éves apámnak, Deli 
Jánosnak aki a 40 C° körüli hőségben is 
fáradhatatlanul hordta, adogatta a nehéz 
cserepeket. Asszonyainknak, akik finom ebédekkel 
tették könnyebbé megpróbáltatásainkat. 
Önkormányzatunknak mely szintén ebéddel és 
munkával is segítségünkre sietett.  

Segítőink: A szanki barátainkon kívül , Bozó Sándor, 
Bozó Tiborné, Cseh Károlyné, Jókainé Klárika, 
Szabóné Ilonka, Tóthné Icus, Deli Zoltán, Deli Ottó, 
Deli Mihály, Idősb Deli Gáborné aki finom túrós 
lepényét és mákos ill. almás kalácsát küldte el a 
munkásoknak. Szabó Gáborné Marika paprikás 
krumplijával vendégelte meg a brigádot. De a Deli 
mama uborkasalátája és feleségem gulyáslevese és 
körömpörköltje is említést érdemel. Zsófi lányom a 
felszolgálásban és a mosogatásban tudott segíteni. 
Csontos Gábor barátunk tetőcserép alá használatos 
fóliával segítette ki egyházunkat.  

Lelkészünk Kósa István természetesen mindvégig 
ott volt és a munka nehezét ő végezte, hisz a fizikai 
megpróbáltatásain kívül ő dolga volt az éppen 
elfogyó festék vagy szög, stb. beszerzése is. 
Köszönet érte. Még gyermek segítőink is voltak. 
Szabó Bence és húgai: Eszter és Livike méltán 
megérdemlik a köszönetet. Lassan befejeződik a 
felújítás, de munka azért még lesz hisz egy 
nagytakarítás és szépítkezés még hátra van. Aki úgy 
érzi, hogy tudna valamiben segíteni, nagyon 
szívesen fogadnánk. 

Tehát köszönjük minden segítőnknek és leendő 
segítőnknek az önzetlen támogatást. 

Deli János, 
szórványgondnok 
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BALLAGÁS 2010 
 

 
 

Lippai Richárd 
 

A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskolából 
egy móricgáti fiatal ballagott a 2009-2010-es 
tanévben: Lippai Richárd. 
 
A következő idézettel kívánjuk, hogy legyen 
ballagásod napja egy sikeres út kezdete melyre 
most léptél, és terveid mind váljanak valóra a 
jövőben! 
 

Egyszer mindent elér az ember, 
Azt is, mi most még messze cél. 
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, 
S győzelmed lesz a hősi babér. 

Bertolt Brecht 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
A történetet, mint kisiskolás végighallgattam az 
iskolaudvaron, mert igaz hogy egy kicsit távolabb 
voltam, de mindent hallottam, és nagyon meg voltam 
döbbenve ettől az egésztől, és hogy jött a rendőr az 
is nagyon megfélemlített. 
Ez a leírás, egy valóban megtörtént esetet dolgoz 
föl, de a benne előforduló neveket megváltoztattam.  
 
Egy januári hétfő reggelen kezdett már 
kivilágosodni, de a jégbefagyott táj csak hallgatott, 
nem akart ébredni. Vastag hó borított mindent, még 
a fák is jégruhába voltak öltözve.  Az iskola nagy 
öntöttvas kályhái már dühödve ontották a meleget. A 
pedellus az udvaron szorgoskodott, elsöpörte az 
éjjel esett porhavat .A kiskapu megnyikordult és egy 
vastag nagykabátba öltözött idős asszony lépkedett 
a frissen söpört járdán az iskola nagy bejárata felé, 
de ott megállott, csak úgy szerényen félre. A 
gondnok érdeklődő tekintetére megigazította a nagy 
fekete kendőjét, és előtört belőle az évek alatt 
leragadt igazságtalanság, keserűség: 

…..hát üzentek, hogy már korán itt legyek! Pedig 
annyi dógom lönne! Mer hogy betörtek a Bodroginé 
tanyájába! Mit tudom én, hogy ki vót az! Amióta 
szögény möghat én nem vótam ottan, de hát mié is 
löttem vóna? Má amikó Ü beteg vót, akkó ugyé 
jártam szögényhöz, hun égy kis levest vittem neki, 
hun ezt, hun azt, ami éppen az ebédbü mögmaradt. 
Nem vót üneki sémmilye sé, mán akkó sé. A mönye 
rá nem nyitotta arra az ajtót akkó amikor köllöt vóna! 
- Juliska - monta is sokszó, - itt fogok éccö möghani, 
úgy hogy a mönyemék észre sé vöszik! - Ùgy is vót, 
mán a Juliskát fölötöztették, amikor a naccságát 
odaötte a fene! Még a szalmazsákot is kiöntötte, 
hogy nem é valami kis péz van benne, de nem vót 
annak sémmilye sé! Még az ajtót sé zárták be, mer 
ugye a szögénység sé köllött sénkinek, osztán ott 
hagytak mindönt. Most mög asztán, hogy én 
bemöntem aszt evittem a Juliska pézit!  
 
A pedellus csak állott és hallgatta a meg nem szűnő 
fájdalomözönt. A lassan megérkező gyerekek 
szállingóztak az iskolába. Illedelmesen köszönve 
kikerülték a beszélgetőket és siettek a meleg épület 
felé. Az asszony meg csak mondta és mondta, 
közben nagy könnycseppek gördültek le az arca 
ráncain. Már a gyerekek is mind megérkeztek, és 
már régen a padokban ültek amikor a berregő 
Pannóniáján megérkezett a rendőr is, vastag szürke 
bőrkabátjában. A pedellus akkor kapta rajta magát, 
hogy még be sem csöngetett, és sietős léptekkel a 
dolga után indult. 

Nagy Endre 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Aktuális részletek Magyar Agrárkamara által 
közzétett sajtóközleményekből 

I. Kölcsönös Megfeleltetés 
A közös agrárpolitika (KAP) 2003-as reformja előtt a 
közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléshez 
kötötten jutottak el a gazdálkodókhoz, a támogatás 
feltétele a mezőgazdasági termékek előállítása volt. 
A termelőket döntésükben nem a piac, hanem a 
támogatás lehívása motiválta, s ez egyben azt is 
meghatározta számukra, hogy mit milyen 
mennyiségben célszerű előállítaniuk.2003-ban 
azonban gyökeresen átalakult a közvetlen 
támogatások rendszere. A régi tagállamokban 
alkalmazott ún. standard rendszert az összevont 
gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme, 
SPS) váltotta fel, míg az új tagállamok számára az 
egyszerűsített területalapú támogatás (Single Area 
Payment Scheme, SAPS) jelenti a közvetlen 
kifizetések elosztási rendszerét. Mindkét rendszer 
olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem 
befolyásolja túlzottan a termelési döntéseket, hanem 
a jövedelembiztonság garantálása mellett egy, a 
piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra 
ösztönöz.A 2003-as reform másik fontos eleme, 
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hogy – mintegy a támogatásért cserébe – a 
gazdálkodónak úgy kell egészséges termékeket 
előállítania, hogy közben a környezetet sem 
károsítja, fenntartható gazdálkodást folytat. A 
támogatás feltétele több (évek óta hatályos 
jogszabályban lefektetett, ezért újdonságot nem 
jelentő) környezetvédelmi, állategészségügyi, 
állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan 
betartása. Ezért tekinthető a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer (cross-compliance, CC) egy 
új támogatási filozófia hírnökének, hiszen a 
társadalom egésze számára bizonyítható előnyöket 
vonultat fel a mezőgazdasági támogatások 
kedvezményezettjei jóvoltából.Az ellenőrzéseken 
talált jogsértések ugyan maguk után vonnak egyfajta 
pénzügyi szankciót (támogatáscsökkentés), de 
összességében fokozottabb jogkövetésre sarkalló 
rendszerről beszélhetünk, amelynek az uniós 
gyakorlat szerint is a körültekintőbb gazdálkodás az 
eredménye, nem pedig a mértéktelen 
büntetés.Fontos leszögezni, hogy a kölcsönös 
megfeleltetés bevezetése nincs összefüggésben az 
SPS rendszerének bevezetésével. Minden új 
tagállamban – így Magyarországon is – legkésőbb 
2009-ben meg kellett kezdeni, a helyes 
mezőgazdasági és környezeti állapot ellenőrzése 
mellett, az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (JFGK) ellenőrzését is. 
A kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és 
előírásainak ellenőrzése az alábbi támogatásokat 
kérelmezőkre vonatkoznak: 

 Mezőgazdasági terület, illetve állatszám 
alapján megállapított közvetlen kifizetések. 
(22/2010. (III. 16.) FVM rendelet, a 22/2010. 
FVM rendelet hatályba lépésekor folyamatban 
lévő ügyek esetében 37/2009. (IV. 3.) FVM 
rendelet) 

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programban (ÚMVP II. tengely):  

o mezőgazdasági termelőinek nyújtott 
kifizetések ÚMVP 20/2010 (IV. 9.) 
közleménye a 2010 évi KAT területekről 

o a Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK 
irányelvhez kapcsolódó kifizetések 
(128/2007 (X.31.) FVM rendelet);ÚMVP 
14/2010 (IV. 7.) közleménye a 2010 Natura 
2000 területekről 

o az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
(61/2009. (V.14.) FVM rendelet); 

o az állatjóléti kifizetések; 
o a mezőgazdasági földterület első erdősítés 

kifizetések (46/2009. (IV.16.) FVM rendelet); 
o erdészeti földterületek fenntartható 

használatát célzó Natura 2000 kifizetések; 
o az erdő-környezetvédelmi kifizetések; 

(124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet) 

 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet a tejtermelőket 
sújtó különleges hátrányok kezeléséhez 
kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás 
igénybevételének szabályairól;Az ellenőrzés a 

kérelmező mezőgazdasági tevékenységét és 
mezőgazdasági területeit érinti. A kölcsönös 
megfeleltetés kötelezettségeinek biztosításáért 
a kérelem benyújtója a felelős. 

II. Agrárhírek 2010.07.06 
Az elmúlt hét hangsúlyos agrár- és vidékpolitikai 
kérdései: a magyar állattenyésztés helyzete; a 
termőföld-szabályozás; a természeti károk 
enyhítésének lehetőségei; a magyar szövetkezés 
ügye.  
Állattenyésztésünk helyzete 
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) az 
elmúlt héten tartotta küldöttgyűlését. Fekete Balázs 
elnök elmondta, hogy az állattenyésztés aránya 
jelenleg már alig éri el a 30%-ot és a 
feketekereskedelem mértéke pedig egyes 
ágazatokban megközelíti a 40%-ot.  
Czerván György államtitkár több fontos stratégiai 
kérdésről beszélt: véleménye szerint a 2011-es 
állami költségvetés egyik fontos területe lesz az 
agrárágazatot érintő áfacsökkentés, bizonyos 
alapanyagok esetén vizsgálják a 0%-os áfa 
bevezetését; kitért arra is, hogy szándékukban áll 
elő-haszonbérleti jogot adni az állattenyésztőknek; 
véleménye szerint indokolt, hogy a gyep- és 
legelőterületek is bekerüljenek a kárenyhítési 
rendszerbe; kitért még arra is, hogy a legfőbb 
prioritás a munkahelyteremtés, és ezért a 
támogatások odaítélésénél is kiemelten fontos 
szempont lesz.  
Kardeván Endre államtitkár arról beszélt, hogy egy 
új állattenyésztési törvény megalkotásán dolgoznak. 
Wagenhoffer Zsombor, a MÁSZ ügyvezető 
igazgatója szerint jelenlegi a küldöttgyűlés legfőbb 
üzenete, hogy talpra kell állítani az állattenyésztést, 
mert az egész mezőgazdaság össze fog omlani; a 
MÁSZ ebben a munkában aktívan és cselekvően 
kíván részt venni és az új kormánytól azt kérik, hogy 
az állattenyésztés fejlesztése érdekében konkrét, 
gyakorlatias intézkedéseket hozzanak. 
Termőföld-szabályozás 
Az agrárkormányzat fő célja a földszabályzással 
kapcsolatban: a spekulánsok kiszűrése, a fiatal 
gazdák földhöz juttatása és a már termelő gazdák 
birtokbővítése. Szakértők szerint tovább drágult a 
termőföld idehaza, miután Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter bejelentette, hogy a 
magyar államot illeti majd meg az elővásárlási jog. A 
tervezett módosítások szerint a magánszemélyek 
megelőznék az agrártársaságokat az elő-
haszonbérleti rangsorban; továbbá megszűnne az a 
lehetőség is, hogy a társaságok helyben lakó tagjai 
vásárolhassanak földet. Ehhez kapcsolódik 
honlapunk e heti szavazási lehetősége: Egyet ért-e 
Ön az agrárgazdasági társaságok és tagjaik 
diszpreferálásával a földszabályozásban? 
A Nemzeti Földalapról (NFA) szóló törvényjavaslat 
szerint az NFA kezeli az állam tulajdonában lévő 
mező- és erdőgazdasági földterületeket és az állam 
tulajdonosi jogait a vidékfejlesztési miniszter az NFA 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000022.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700128.FVM
http://www.fvm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=5365
http://www.fvm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=5365
http://www.fvm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=5365
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900061.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900046.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900124.FVM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000028.FVM
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útján gyakorolja. A Birtokrendezési Tanács dönt az 
NFA-ban lévő olyan földterületek hasznosításáról, 
amelyek értéke eléri a 100 millió forintot, területe 
pedig a 100 hektárt.  
Természeti károk és kárenyhítés 
Szakértői becslések szerint a mezőgazdasági terület 
20%-át érték súlyos veszteségek. Egyes szakértők 
kifogásolják, hogy a kárenyhítés jogszabályi háttere 
még nem készült el és ez késlelteti a tényleges 
kárenyhítést, valamint még nem történt meg az ár- 
és belvízkárosult térségeket érintő vis maior helyzet 
miniszteri meghirdetése. Az elmúlt heti kérdésünkkel 
kapcsolatban, hogy a gazdák által megfogalmazott 
külön kárenyhítési kérések indokoltak-e, a szavazók 
96%-a válaszolt igennel (kedvezményes 
takarmányvásárlás, újravetési támogatás; 
kedvezményes biztosítás és foglalkoztatási 
támogatás).  
Lejtmenetben a magyar szövetkezés  
Kevés visszhangot kapott a sajtóban a Nemzetközi 
Szövetkezeti Nap hazai megünneplése, de ez nem 
volt meglepő, jól illeszkedett az elmúlt két évtized 
gyakorlatához. Tartós tendencia jellemzi nálunk a 
szövetkezések visszaszorulását, miközben a fejlett 
országokban a különböző célokra alakult 
szövetkezetek növekvő és sikeres gazdasági és 
társadalmi szerepet játszanak a globális tőkével 
szemben. Az idei szövetkezeti napi ünnepségek jó 
lehetőséget kínáltak volna a magyar szövetkezeti 
mozgalom bajainak, gondjainak bemutatására (a 
számok nyelvére lefordítva: amíg 1990-ben 6781 
szövetkezet működött hazánkban 4,5 millió taggal, 
addig ma a mindössze 2444 szövetkezetnek 1 millió 
tagja van és kétezer faluból teljesen eltűntek a 
szövetkezetek). 
Mikor és hogyan kerülhetünk ismét a nemzetközi 
szövetkezeti mozgalom élmezőnyébe? Erről kellene 
társadalmi párbeszédet folytatni és beépíteni egy 
szövetkezeti programot a tervezett vidékfejlesztési 
stratégiába!  
   forrás: Magyar Agrárkamara 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 

Június hónapban anyakönyvi esemény nem történt. 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Görög serpenyős burgonya 
 
Hozzávalók: 2 paprika, 1 nagy szál újhagyma, 80 
dkg burgonya, 1 gerezd fokhagyma, 20 dkg feta sajt 
/vagy krémfehér sajt, ami szintén sóban érlelt, csak 
olcsóbb mint a feta/, olaj, bors, kb. 0,5 dl víz. 
 

Az olajban hagyományos módon aranysárgára 
sütjük a burgonyát, amikor kész, kiszedjük az olajból 
és ízlés szerint borssal fűszerezzük. Kevés olajon a 
felszeletelt fokhagymát és a karikára vágott hagymát 
egy kicsit dinszteljük. Hozzáadjuk a paprikát és a 
vizet, és fedő alatt kb. 10 percig pároljuk, közben 
időnként átkeverjük. Amikor a paprika is megpuhult, 
levesszük a fedőt és a felesleges vizet elfőzzük róla. 
Majd hozzáadjuk a burgonyát, a fetasajtot, óvatosan 
összekeverjük, felforrósítjuk és tálaljuk. 
Sózni nem kell, mert a fetasajt is sós. Akár 
köretként, akár egytálételként is finom. 
www.mindmegette.hu 

 

HUMOR 
 

A gazdaság fellendítése 
 

Tételezzük fel, hogy a központi kormányzat 
mindenkinek ad kb. 1.000.000 Ft-ot. 

 Ha ezt a pénzt elköltjük a Sárkány Centerben, 
vagy a Józsefvárosi piacon, a pénz Kínába 
kerül.. Ha benzint veszünk rajta, akkor az 
araboké lesz. 

 Ha komputert veszünk, akkor Indiába és Hong 
Kong-ba kerül.  

 Ha gyümölcsöt, zöldséget vásárolunk, akkor 
Hollandiáé, Spanyolországé, Olaszországé, 
Egyiptomé és Iráné lesz..  

 Ha kis fogyasztású és jó autót veszünk, akkor 
Japánba, Németországba, Spanyolországba 
kerül..  

 Ha semmire sem jó elektronikus vacakokra 
költjük, akkor a pénz Taiwanra vándorol, és nem 
segíti az magyar gazdaságot. 

 Az egyetlen lehetséges mód, hogy a pénzt itthon 
tartsuk Magyarországon, ha kurvákra, jó magyar 
borra és pálinkára költjük, mert ezek garantáltan 
hazai termékek. 

Én ehhez tartom magam! 
Csak hát nehéz az asszonnyal megértetni, hogy 
mindezt merő hazafiságból teszem! 
 

GYEREKEKNEK 
 

H  .  .  .  .  

P  .  .  .  . 

V  .  .  .  . 

Melyik négy betű illik a pontok helyére, hogy három 
értelmes szót kapjunk? 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 


