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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 
 

 

MEGHÍVÓ! 
 

 

 2012. szeptember 29.-én rendezzük meg  

a hagyomány őrző szüreti felvonulást,  

és az azt követ ő szüreti bálat,  

melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt. 

Gyülekezés: 1230 órától a Művelődési Háznál. A lovas-kocsis szüreti 
felvonulás a Művelődési Háztól indul 13 órakor. 

 
A felvonulási útirány : 
  
-Művelődési háztól a Zrínyi utca,  

-Deák F. u., Iskola,  

-Felső-Móricgát,        A katolikus templom el őtti téren csikós bemutató!!!  

-Erdőszéplak, majd vissza a Műv. Házhoz. 
 

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

Mindenkit szeretettel várunk, - az ide látogató kedves vendégeket és a 
falu apraját-nagyját, - aki velünk együtt szeretné megőrizni ezt a szép 

hagyományt!! 
 
 

A Móricgáti Berek Vadásztársaság tisztelettel meghívja a résztvevőket és a 
móricgáti földtulajdonosokat a Szüreti felvonulást követő uzsonnára! 
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A FALUNAP TÁMOGATÓI 
 
ÁFÉSZ Kiskunmajsa, -Borsik Imre, Csontos Gábor, 

Csontos Máté, Csontos Tibor, FÓKUSZ 

Takarékszövetkezet, Fricska Jánosné, Lajter József, 

Lajter Józsefné, LEADER Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program, Melkvi György, MOFER 

Kft., Nagy András, PEMOR Kft, Ritzel László, Szabó 

Ferenc, Szabó Jenő, Tóth Antal. 

A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevében köszönjük mindenkinek, aki munkájával, 
adományával segítette a 2012.-es Falunap 
létrejöttét! 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Szorgalmas fiatalember volt. Segítőkész, bor-itallal 
nem élt, spórolt ahol tudott. Földet akar venni, arra 
kuporgat már néhány éve, amióta elbírja a kaszát, 
mióta napszámba jár, spórolgat. Anyja rakosgatja 
össze neki, egy igen biztos, jól őrzött helyre, a 
passzusok közé, a láda aljába. Két hold Mórici föld a 
javából. Neki ígérték már régen, de apja betegsége, 
korai halála minden tervet felborított. Másra kellett a 
pénz minduntalan. Száz pengő hiányzott a föld 
árából.  
Hiába kínálkozott napszámba, munka a környékben 
mostanság igen ritkán akadt. Ebben a nehéz 
világban mindenki maga  művelte a földjét, meg a 
család, csak pénzbe ne kerüljön. Egyik nap aztán 
mégiscsak fölcsillant a remény! Talicskás 
kubikosokat kerestek Pestre, egy nagy 
építkezéshez. Móricról hárman is indultak. 
Szerszámot, váltó fehérneműt, meg kis útravalót a 
talicskába rakták, és úgy gyalogosan megindultak 
Kecskemét irányába. Útközben újabbak csatlakoztak 
hozzájuk, és mikor az állomáshoz értek voltak már 
vagy harmincan. A hosszú erre a célra kijelölt 
tehervonat vagonjai már jócskán megteltek. Aztán 
mikor megérkeztek a szép Budapestre, máris 
irányították őket a nagy építkezés helyszínére. Innen 

kezdve pirkadattól sötétedésig nyomták a nehéz 
földdel megrakott talicskákat. Teltek a napok, majd a 
hetek, de a hónapok is. Reggelente egyre 
hidegebbek voltak, a napok rövidültek. Az épületek 
emelkedtek. Egyszer aztán a brigadérosok 
bejelentették a munka végét. Mindenki megkapta a 
keresetét.  
Amikor a mi Mórici fiatalemberünkre került a sor, az 
kérges tenyerében tarthatta azt a pénzt, ami még a 
föl árából hiányzott, sőt még egy kicsit többet is. 
Repesett a szíve az örömtől, pedig nem csak úgy 
adták azt néki, hanem igen keservesen 
megdolgozott érte. Mikor talicskájával elindult még 
legényke volt csupán, de most férfiként érkezett 
haza. Nemsokára saját földjén dolgozhat, tanyát is 
építhet, meg is házasodhat.  
Ez egy hetven éves történet, de az a két hold föld 
még ma is annak az egykori fiatalember 
leszármazottjai tulajdonában van, rajta már azóta 
átépített igen csinos házacskával. Egy Mórici 
fiatalember szorgos kétkezi munkájának gyümölcse 
nyomán nőtt ki abból a földből, amelyet annyira 
becsült, szeretett. Számára a világot jelentő 
Móricgáti föld, ahol született, dolgozott, majd örökre 
megpihent. 
 

Írta Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Hajtun György: Átalakulóban a köztestület 
 
Országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági bizottság 
tagja, polgármester, a MAGOSZ egyik alelnöke, és 
augusztus 6-ától a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara átmeneti elnöke. Győrffy 
Balázsnak, mint sok energiával rendelkező 
fiatalembernek, élvezetes kihívás a több tisztség 
betöltése. Igaz, megbízatásai között sok átfedés is 
akad a tevékenységeket illetően, hiszen mindegyik 
megbízatása az agrárágazathoz, a vidékhez köti. Sőt, 
családi gazdaságukban gyakorló gazdaként is besegít 
az édesapjának. 
– Elnök úr, mit jelent az átmeneti jelző az elnök és az 
elnökség megnevezésében? 
– Az új kamarai törvényben az áll, hogy a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki a kamara átmeneti 
elnökségét. Az elnökség 21 főből áll, akik közül az 
elnök az egyik tag. Nyilvánvaló, hogy az elnökség 
tagjait úgy válogatták össze, hogy mind a 19 megye és 
Budapest képviselője is helyet kapjon benne, ami azért 
fontos, mert így mindegyik térségnek van gazdája. A 
törvény sok jogosítványt ruház az átmeneti elnökre, 
amelyekből – az elnökség összetételéből adódóan – jó 
néhány feladatot átruháztam az elnökségi tagokra. 
Ennek következtében a felhatalmazott elnökségi tagok 
biztosítják a gördülékeny működést a területi 
kamaráknál. 
– Meddig tart az átmeneti állapot? 
– A kamarai választások lebonyolításáig, de legkésőbb 
2013. március 31-éig. Az átmeneti elnökség egyik fő 
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feladata a kamarai választások előkészítése, ami igen 
jelentős taglétszámmal fog zajlani. A törvényi előírások 
következtében – kötelezővé vált a kamarai regisztráció, 
a tagság minden olyan vállalkozásnak és 
vállalkozónak, aki vagy amely az agrárágazatban, az 
élelmiszeriparban vagy a vidékfejlesztésben dolgozik – 
több százezres tagságra számítunk, és ebből adódóan 
igen komoly feladat a választások előkészítése. Megyei 
és országos küldöttválasztó gyűlések lesznek, így 
olyan széles tagsági réteget szólítunk meg, mint eddig 
még soha. 
– Gondolom, nem csak a választás előkészítésével 
foglalkoznak… 
– Nem, hiszen az is fontos, hogy az eddig működő 
kamarai rendszert továbbvigyük. 
Megvan-e ehhez a kellő méretű apparátus? 
– Pillanatnyilag a regisztrálásra koncentrálunk. 
Közismert, hogy ötezer forint a regisztráció, s ha 
minden illetékes bejelentkezik és befizeti a 
regisztrációs díjat, akkor elkezdhetjük felépíteni a 
rendszert, amely alkalmassá válik a választások 
lebonyolítására. Egyelőre a meglévő rendszereket 
használjuk, de további fejlesztéseket tervezünk. 
– Hogyan épül fel az új kamarai rendszer? 
– Három fontos területet határoztunk meg: a 
mezőgazdaságét, az élelmiszeriparét és a 
vidékfejlesztését. Ezeken belül 15 kamarai osztályt 
hozunk létre: hatot-hatot a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar, hármat a vidékfejlesztés számára. Úgy 
gondolom, így mindenki megtalálhatja a maga közegét, 
ahol összefoghat a többi hozzá hasonló tevékenységet 
folytató gazdálkodóval. 
– A kamara köztestület is: milyen eddigi állami 
feladatokat kell majd végezniük a sikeres indulás után? 
– Új feladatot még nem kaptunk az eddigiek mellé. A 
törvény alapján közfeladatok ellátásával is 
megbízhatják a kamarát, de ezekhez természetesen 
pénzügyi forrásokat is biztosítani kell. Mindenkit érdeklő 
kérdés a falugazdász hálózat sorsa. Döntés még nincs 
ebben a kérdésben, de nagy esélye van annak, hogy a 
falugazdász hálózat és a kamarai tanácsadók 
szervezete összeolvad a kamara égisze alatt. Ezzel 
megszűnnek az e tevékenységeket eddig jellemző 
párhuzamosságok. A kettőből kell egy jól működő 
hálózatot létrehozni. 
– Az Európai Unióban is különböző minőségű kamarák 
működnek. A legjobbak között említhető az osztrák 
kamarai rendszer. Lesz-e nekünk is olyan jó 
köztestületünk?  
– Ezért dolgozunk, és tudom, hogy a kemény munka 
meghozza a gyümölcsét. Nem szégyen a jóktól tanulni, 
ráadásul a szomszédság, a földrajzi közelség is sokat 
lendíthet a mi munkánk szekerén. Egy nagy 
taglétszámú szervezetnek nagyobb a társadalmi súlya 
is, jobban odafigyelnek rá. A tagoknak is tudniuk kell, 
hogy a kamara megerősítése, jó működése az ő 
érdekük. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy a 
kamara nem érdekképviseleti szervezet, arra már 
megvannak a jól működő szervezetek, s nem kívánunk 
szerepet téveszteni. 
– Mit kapnak a tagok a kamarától? Lesz-e olyan 
segítségük, mint amilyen az osztrákoknál van, például 
hogy könnyebben hozzájutnak a támogatásokhoz?  

– Ahogy erősödik a kamara, és egyre jobban működik a 
tanácsadói hálózatunk, úgy minden gazdálkodó 
gyorsan hozzájut a pontos információkhoz. Így a 
támogatások kifizetésének is nagyobb hányada valósul 
meg. Külpiaci információkat is adunk majd: 
adatbázisokat, információs rendszereket hozunk létre, 
amik a gazdálkodók életét is megkönnyítik. Úgy 
gondolom, mindenkinek tudunk majd olyan 
szolgáltatásokat nyújtani, amiktől a kamarai tagdíjat 
egy színvonalas szolgáltatás ellenértékének tartják. Ez 
a fő cél, s ezt szeretnénk mielőbb elérni. 
– Segít-e a kamara abban, hogy enyhüljön a 
gazdálkodókon a bürokrácia nyomása? 
– Nem kívánunk még egy bürokratikus lépcsővé válni, 
és ennek érdekében nyitottak vagyunk mindenki felé, 
és minden bürokráciát enyhítő lépést támogatunk. Az 
átmeneti elnökség 90 százaléka gazdálkodó is egyben, 
így a saját bőrünkön érezzük mindazokat a felesleges 
terheket, amelyek leépítéséért együtt fogunk küzdeni. S 
ebben nem számít a gazdaság mérete, kicsiknek, 
nagyoknak, közepes gazdálkodóknak azonos az 
érdekük. Azt szeretnénk, ha létrejönne egyfajta 
társadalmi együttműködés is, s az ágazat szereplői 
partnerként tekintenének egymásra. A kamara pedig jó 
helyszíne lehet ennek az összefogásnak a 
megvalósításához, hiszen itt minden vállalkozónak 
jelen kell lennie. 
– Milyen külkapcsolatokat kíván építeni? 
– A kamara tagja az Európai Unió legnagyobb és 
legerősebb érdekképviseleti gazdaszervezetének, a 
Copa-Cogeca- nak. Ez a szervezet október 1. és 3. 
között Budapesten tartja az éves közgyűlését. Rajtunk 
kívül még két magyar érdekképviselet tagja a Copa- 
Cogeca-nak, a MAGOSZ és a MOSZ is évek óta részt 
vesznek a szervezet munkájában. 
– Ha jól tudom, vannak tagdíjfizetési problémák a 
Copa–Cogeca vonatkozásában. 
– Jól tudja, de örömmel mondhatom, hogy a kamara 
kiegyenlíti a tagdíjhátralékot, így mind a három 
szervezet tagdíja rendben lesz, ennek anyagi vonzatát 
ugyanis a VM átvállalta, amit ezúton is köszönünk. Mire 
a közgyűlés megkezdődik, mi már tiszta lappal láthatjuk 
el a házigazda szerepét. Bízunk benne, hogy hosszú 
távra építhetjük ezt a kapcsolatot, mert a Copa-
Cogecá-n keresztül a brüsszeli vezetőkkel is szorosabb 
kapcsolatot létesíthetünk. S ezt a kapcsolatot a gazdák 
érdekében kívánjuk továbbépíteni. 
– S mi a helyzet a belföldi kapcsolatokkal? 
– Elsősorban az élelmiszergazdaság és a 
vidékfejlesztés szereplőivel vesszük fel a kapcsolatot, 
velük ugyanis eddig nem volt szoros az 
együttműködés, és szeretnénk mielőbb megtalálni a 
közös hangot. A többi kamarával is kollegiális viszonyt 
alakítunk ki, és az érdekképviseletekkel is rendszeres 
párbeszédet folytatunk. Nem titok, hogy a MAgoSz 
alelnöke vagyok, így belülről is vannak információim az 
érdekképviseleti rendszerről. Többek között talán 
éppen ezért kaptam bizalmat Fazekas Sándor 
minisztertől is, mivel jól tudja, hogy mit, milyen 
szemléletet képviselek. 
– Mi valósult meg a terveiből, még ha igen kevés idő is 
telt el a kinevezése óta? 
– Felállítottam egy kabinetet a feladatok 
végrehajtására. Van egy kabinetfőnököm, aki a kabinet 
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további három tagjának munkáját irányítja, és akik 
között megosztottam a feladatokat. Egyikőjük felügyeli 
a regisztrációt és a választások előkészítését, egy 
másik látja el az operatív feladatokat, s a harmadik 
feladata a kamara megjelenítése, az új szolgáltatások 
bevezetése, a külkapcsolatok építése, ápolása. 
– Lesz-e átjárhatóság a különböző kamarai tagságok 
között? 
– Igen. Aki a törvény szerint hozzánk tartozik, de már 
regisztrált a kereskedelmi és iparkamaránál, annak 
nálunk is regisztrálnia kell, de az ötezer forintos díjat 
nem kell újból befizetnie, mert azt a két kamara 
elszámolja egymás között. 
– Végezetül: az átmeneti elnökség indul-e a kamarai 
választáson? 
– Csak a magam nevében beszélhetek, és úgy érzem, 
hogy jól szolgálom az ügyet, és hasznára leszek az 
ágazatnak. Emiatt nem zárom ki az indulás 
lehetőségét. 
 
Tájékoztatom a T. újságolvasókat, hogy a 
mellékelt újság cikk a Magyar Mez őgazdaság 
című lapban jelent meg, fontosságára való 
tekintettel, változtatás nélkül, teljes 
terjedelmében kívánom közzé tenni. 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2012. augusztus 1.-től augusztus 31.-ig 

 
Születés:  nem volt. 
Házasságkötés:  nem volt. 
Halálozás:  Gajdácsi Sándor /élt 69 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Lángos 
 
Hozzávalók: 
1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 1 egész tojás, 1/2 liter tej, 1 
doboz tejföl, 2 evőkanál só, 1 db 2 literes nylon 
zacskó. 
Kevés langyos tejben, kis cukorral felfuttatjuk az 
élesztőt. A lisztbe beletesszük a felfutatott élesztőt, 
az egész tojást, a doboz tejfölt, a sót, és a tejet. Jól 
összedolgozzuk. Előveszünk egy nylon zacskót, és 
belül olajjal kikenjük úgy, hogy az oldalakra is 
jusson. Bele tesszük a kidolgozott tésztát, gumival 
lekötjük, és hűtőszekrénybe tesszük. ¾ órát 
kelesztjük, majd olajos kézzel kiveszünk belőle egy 
gombócot, deszkára téve kinyújtjuk és forró olajban 
kisütjük. Mindig annyit veszünk ki belőle amennyire 
szükség van. Így a legegyszerűbb a lángos 
készítése, mivel hűtőben 1 hétig is eláll a nyers 
tészta. 
 

GYEREKEKNEK 
 

Ha a megfejtett keresztrejtvényt behozod a 
szerkesztőségbe, édességet kapsz jutalmul! 
 

HUMOR 
 
Bemegy egy pasas a zöldségeshez: 
- Jó napot, mik azok a gömbök ott? 
- Narancs, uram, nem látott még ilyet? 
- Jó, akkor mérjen le 5 kilót, de csomagolja be 
egyenként, mert betegnek viszem. 
- És mik azok a hosszú zöld izék? 
- Kígyóuborka, nem látott még ilyet? 
- Jó, abból is kérek 5 kilót, de egyenként 
csomagolva, mert betegnek viszem. 
- Kérem... 
- És mik azok a kicsi fekete bigyók abban a 
dobozban? 
- Mák csezd meg, de nem eladó! 
 

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 
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