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MEGHÍVÓ 

 

Móricgát község Önkormányzata 

köszönti minden 60. életévét 

betöltött lakosát, és meghívja az 

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE 

november 10.-én /szombaton/, 12 órára 

a Móricgáti Művelődési Házba. 

 

Programjaink: 

 Ünnepi köszöntőt mond 
Csontos Máté polgármester, 

 A Bócsai Nyugdíjas Zenekar 
fellépése, 

 Ebéd /pörkölt, sütemény, üdítő, sör/, 
 
 

Csontos Máté 
 polgármester 

 
 

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást 
ingyenes falubusz-járattal biztosítjuk. 

ÜNNEPELTEK A REFORMÁTUSOK 
 

 A Szanki Református Egyházközség október 29.-én 
ünnepelte alapításának 150.-ik évfordulóját, és e 
napon iktatták be Kósa István lelkészünket, aki 
immár 20 éve szolgálja a gyülekezetet mint 
kinevezett lelkész. Az egyházközség mely Szank, 
Móricgát, Kiskunmajsa és Jászszentlászló 
gyülekezetekből tevődik össze, új palásttal 
ajándékozta meg a Tiszteletes urat. Több mint 300 
hívott vendég vett részt az ünnepi Istentiszteleten, 
amelyet szeretetvendégség követett. A móricgáti 
gyülekezet egy vaddisznóval, zúzával 
süteményekkel és készpénzzel járult hozzá az 
ünnepséghez. Az ünnepi köszöntőt Bazsa Mihály 
főgondnok úr mondott. Kérésére a móricgáti 
presbitérium is megfogalmazta lelkészük 20 éves 
szolgálatának történetét, ezt itt közzé tesszük, bár 
az ünnepségen csak egy rövid részlet került belőle 
felolvasásra. 
 

Tiszteletes úr a Móricgáti Gyülekezetet is felrázta téli 
álmából. Kicsit talán elkényelmesedtek a hívek is, és 
nem vették észre saját lehetőségeiket.  
Mára már hitének, kitartásának, szervezésének 
köszönhetően a móricgáti közösség által használt 
terület több mint háromszorosára gyarapodott. A 
rendbe hozott, átépített épületekben sok református 
gyermek töltött el kellemes napokat, heteket. A több 
hektárnyi terület összefogással be lett kerítve, 
gyümölcsfákat is ültettünk. A húsz év alatt sok szép 
ünnepséget, szeretet vendégséget tartottunk melyen 
szívesen vesznek részt más vidékről meghívott 
vendégek is. Nem telhet el vendéglátás zúzapörkölt 
nélkül, melyet Tiszteletes úr szerettetett meg a 
hívekkel. A Templomépítők emlékére márványtábla 
lett elhelyezve. Pályázati segítséggel felújítottuk a 
tetőt és a fűtést is korszerűsítettük.  
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Móricgáton 
minden munkában, ünnepségen, adomány terén a 
katolikus testvérek is sokat segítenek, és nem csak 
a katolikus férjek és feleségek, hanem sokan azok 
is, akik nem állnak rokoni kapcsolatban református 
emberekkel. Talán ők is látják mikor a református 
pap, nyírja a füvet, vagy téglát, maltert talicskáz, 
esetleg a templom tetején cserepet rak, vagy fát 
aprít a csalánosban, öntözi a fákat, stb. 
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A falu ünnepeire is szeretettel hívják és várják. Talán 
egyszer Kósa István és a gyülekezet régi álma is 
megvalósul, és a hatósági elvárásoknak is megfelelő 
gyermektábort sikerül megépíteni, hisz adott a 
gyönyörű környezet. Nyáron egy kis életet hozna a 
sajnos elnéptelenedő falucskánkba.  
 

A Móricgátiak hálásan köszönik Tiszteletes Úr húsz 
éves szolgálatát és töretlen hitét. Erőt, egészséget 
és áldást kérünk az Úrtól Neki, és kedves 
Családjának. 
 

Deli János 
szórványgondnok 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Jóképű férfi volt, az asszonynép megfordult utána. 
De a fiatal évek elfutottak, majd felborult a 
házassága. Az Asszony otthagyta, és a gyerekekkel 
Bácskába költözött. Újabb asszony után nézett. De 
néhány próbálkozás után föladta. Egyre jobban 
visszavonult. Megvett egy kis tanyácskát a Bezsenyi 
dűlőben, és ott éldegélt.  
 

Amíg a Tsz-nél munka volt, dolgozgatott. Azután 
már egyre jobban az éjszakák váltak a 
munkaidejévé. Amikor más nyugovóra tért, az 
Emberünk halkan kiosont a beburgyingosodott 
tanyaudvarról, mielőtt átment volna a dűlőúton még 
egyszer óvatosan körülnézett, majd halk léptekkel 
megindult az erdő felé. Erre már nem volt több 
tanya, csak a járatlan határút. Kiismerte magát, 
hiszen hetente többször is járt erre, ismert már 
minden fát-bokrot. Fegyvere sohasem volt, de a 
hurokvetéshez mesterien értett. Maga gyártotta őket, 
egyszerű anyagból. De jól működtek.  
Több őzet megfogott vele, mint amiről egy vadász 
csak álmodhatott. Kitűnően ismerte a vadak 
szokásait, utjait. Mindig tudta hogy hová rakja a 
hurkot. Szinte sohasem tévedett. A vadhúst 
megvették tőle. Tudta hogy kibe lehet bízni, másnak 
nem is adott abból. Olcsón adta, friss volt, gyorsan 
akadt rá gazda. Ezen a téli estén is megindult a 
messzelátó part irányába, ma két hurkot is lerak egy 
biztos vadak járta ösvényen, amit a napokban 
fedezett fel. Szép holdvilágos éjszaka volt. Messzire 
el lehetett látni, ami ugyancsak nagy óvatosságra 
adott okot. A vadak sem fedezhetik fel a jelenlétét, 
meg a vadászok sem, akik már igen régóta fenik a 
fogukat Őreá. Tudják, hogy orvvadászik, de eddig 
még nem sikerült sohasem tetten érni, igaz egyre 
jobban figyelik, egyre jobban szorul a hurok Ö 
körülötte is. De aki egyszer rákap a vadorzásra, 
bizony nehezen tudja abbahagyni. Lerakta az egyik 
hurkot, igen ügyesen, úgy hogy a vad nem láthatja 
meg, csak amikor már belelép. De akkor már késő, 
nincs belőle kiút! Megindult a fenyves felé hogy 
lerakja a másik hurkot is. Valahol a szíve táján 
enyhe szúrást érzett, de nem törődött vele.  

- Biztos túl gyorsan mentem, majd kicsit pihenek. - 
gondolta, majd elhelyezte gondosan ezt a hurkot is. 
Most már csak egy volt hátra, fölballagni a domb 
oldalán található gallyrakásig. Mire odaért már 
megint azt a furcsa szúrást érezte. Ráheveredett a 
gallyakra terített, erre a célra magával hozott katonai 
sátorlapra. Most már csak egy-két órát kell várni, 
aztán megnézni az "orv" vadász szerencsét. 
Szomjúságot érzett, a szája kiszáradt. A homlokáról 
veríték csorgott. A szúrás egyre erősebb volt a 
szívtájékon. Egyre nehezebben kapott levegőt, 
végső erejét összeszedve megpróbált fölállni, de 
visszarogyott. Akkor már csak kapkodott a levegő 
után végső kétségbeesésében, de minden hiába. 
Elvesztette az eszméletét. A szíve még vert 
néhányat, majd végleg megállt.  
 

A szomszédok eleinte csodálkoztak, hogy nem füstöl 
a kémény. Hiába keresték, kutattak utána, bizony 
nem találták meg. Majd kora tavasszal akadtak rá 
ott, ahol összerogyott, amikor rosszul lett. 
Csendesen eltemették a környék magányos 
vadorzóját, aki igaz az őznek vetett hurkot, de a 
halál ezúttal Öt vitte magával az örök 
vadászmezőkre talán. 
 

Írta Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Jászszentlászlón 2012 október 4-én megtartott 

AGRÁRFÓRUMRÓL 
 

A fórum Kapus Krisztián országgyűlési képviselő és 
Kiss Melinda Jászszentlászló község polgármestere 
szervezésében került megrendezésre. A szakmai 
tartalomról a MAGOSZ és az Agrárkamara Bács-
Kiskun megyei szervezete gondoskodott, a fórumot 
Domján Gergely a MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei 
Elnöke a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara átmeneti 
elnöke vezette. Meghívott előadóként megjelent dr 
Horváth Áron a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 
vezetője, Pogonyi Tibor a Bács-Kiskun megyei 
Földművelésügyi Hivatal Igazgatója, és Győrffy 
Balázs országgyűlési képviselő, a Magyar Agrár- 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
átmeneti elnöke. A szintén meghívott Jakab István 
MAGOSZ elnök, más fontos elfoglaltsága miatt nem 
tudott megjelenni. A felkért előadók rövid 
tájékoztatást adtak néhány, a szakterületüket érintő, 
fontosabb kérdésről, melyeket követően a jelen 
levők az idő rövidsége miatt korlátozott számú 
kérdést tehettek fel.  
A fórumon mintegy ötvenen jelentek meg. Az 
elhangzott tájékoztatók korrektek, viszonylag 
rövidek, de tartalmasak voltak.  
A továbbiakban vázlatosan ismertetni kívánom az 
előadók által adott tájékoztatásokat.  
Dr Horváth Áron Bács-Kiskun megyei Földhivatal 
vezetője:  
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A földtulajdonlás körüli problémák alapvető oka, a 
rendezetlen tulajdon nyilvántartás, melyet az 
érintettek érdektelensége és nem utolsó sorban az a 
tény, hogy a kárpótlási törvény végrehajtása során 
az időhiány, a pénz és szakember hiány, és a 
rendelkezésre álló adatok megbízhatatlansága. 
Jelenleg folyamatban van a kormányrendelet 
elkészítése, mely a tavasszal benyújtott rendezési 
kérelmek teljesítést hívatott szabályozni.  
Pogonyi Tibor Földművelésügyi hivatal 
igazgatója:  
Kiemelten beszélt az idei agrárkárenyhítésről, a 
határidőkről és a szükséges teendőkről. Fontos a 
Gazdálkodási naplók rendbetétele/ AKG, Natura – 
2000, KAT /külön támogatásra jogosultak esetében. 
Az Agrárkörnyezet Gazdálkodási program résztvevői 
az aktuális GN-t elektronikus úton november 30-ig 
kötelesek benyújtani, az aktuális nitrát adatközlést 
pedig az érintettek december 31.-ig teljesíthetik.  
Győrffy Balázs a Magyar Agrár – 
Élelmiszergazdasági Kamara átmeneti elnöke:  
Tájékoztatójában beszámolt a kamara szervezésnek 
jelenlegi állásáról, az eddig végzett munkákról és 
beszámolt a tervekről is. Előadásában kiemelte a 
kamara újjászervezésének, működésének, 
szervezeti felépítésének lényeges változásait, és 
azok szükségességét, ésszerűségét. Az új kamara 
továbbra is, mint köztestület fog működni, nem 
érdekképviselet, de a szakmai munka mellett a 
kamarai osztályok alosztályok a kamarai tagság és 
ezzel együtt a magyar agár és élelmiszer gazdaság 
résztvevőinek érdekeit szem előtt tartja. Mindent 
elkövet, hogy megőrizze a magyar élelmiszerek, 
mezőgazdasági termékek jó hírét, és megóvja a 
magyar gazdák, élelmiszer termelők érdekeit. Ennek 
érdekében szorosan együtt működik az illetékes 
állami és egyéb szervezetekkel.  
A kamarai szervezetek törvény szerinti kialakítása 
február, március hónapban választások útján 
történik, ennek alapfeltétele a kamarai tagnévsor 
előzetes összeállítása, és ehhez kell a tagi 
regisztráció, ami kötelező. Elmulasztása nincs 
szankcionálva, de , mivel a kamarai tagság alanyi 
alapon minden érdekelt számára kötelező, és 
minden tag választásra jogosult, ill. válaszható lesz, 
a regisztrációból kimaradók kamarai tagok lesznek, 
de nem jogosultak adott esetben döntésre, és nem 
választhatók. A regisztráció díja pedig várhatóan 
közadó módján behajtásra kerül. Tehát nem 
érdemes kibújni alóla. A befizetésre kerülő 
regisztrációs díj, pedig a kamara megalakítása, a 
választások lebonyolításnak stb. költségeire lesz 
felhasználva, mert pillanatnyilag erre központi forrás 
nincs. A kamarai törvény és a módosításai után az a 
természetes személy, aki őstermelőként, vagy 
egyéni vállalkozóként tevékenykedik, vagy 
gazdálkodói szervezetként Magyarországon 
tevékenykedik, kamarai regisztrációra, ezzel 
együtt kamarai tagságra kötelezett. A magán 
személyek esetében feltétel az érvényes őstermelői 

igazolvány megléte, vagy érvényes egyéni 
vállalkozói igazolvány. Ha valaki ezek 
valamelyikével rendelkezik, tagságra kötelezett. Ha 
viszont visszaadja, a regisztrációs és tagsági 
kötelezettsége megszűnik, de ebben az esetben 
számolnia kell az eddigi adókedvezmény 
megszűnésével is, mert aki érvényesen őstermelő, 
akkor meghatározott adókedvezmények illetik meg. 
Közös őstermelői igazolvány esetében az a 
regisztrációra kötelezett, aki az igazolvány főlapján 
szerepel, családi gazdaság esetében mindenki 
kötelezett, akinek a családi gazdaságon belül van 
őstermelői, vagy egyéni vállalkozói igazolványa.  
Az előadások után a hozzászólások, kérdések 
következtek, melyből igen fontos a sokakat érintő 
víztársulati hozzájárulás kérdése. Feltett kérdésre 
válaszolva Györffy Úr hangsúlyozta, hogy a korábbi 
víztársulatok munkáját, tevékenységét az állam 
veszi át, csak akkor jogos a különböző díjak 
megkövetelése, ha új társulat alakult és az abban 
önkéntesen résztvevők érdekeltségi hozzájárulást 
szavaztak meg.  
A fórum rövidsége ellenére korrekt volt, hasznos és 
célra törő.  
A kérdések és a rájuk adott válaszok után a fórumot 
Domján Gergely Úr bezárta.  
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2012. szeptember 1.-től szeptember 30.-ig 

 
Szeptember hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 
 

 

Értesítjük a tisztelt fogyasztókat, hogy 2012. 
november 12-16. között vízhálózat fertőtlenítést 
végzünk!  
A jelzett időben az erős klór ízen kívül időszakos 
vízhiánnyal is számolni kell!  
 

 

Értesítjük a tisztelt hívőket, hogy 2012. október 1.-től 
a vasárnapi római katolikus szentmisék 10 órakor 
kezdődnek. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Zebra kocka 
 

Hozzávalók: 
A tésztához: 50 dkg darált háztartási keksz, 5 
evőkanál kakaópor, 3 evőkanál baracklekvár, 1 
evőkanál rum, vagy rum aroma, 5 dkg vaj, 5 
evőkanál porcukor, kb 3 dl tej 
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A krémhez: 3 dl tej, 3 evőkanál liszt, 1 cs vaníliás 
cukor, 5 evőkanál porcukor, 5 dkg vaj, 15 dkg 
kókuszreszelék 
A tetejére:10 dkg étcsokoládé, 1 kávéskanál olaj 
 
Először a krémet készítjük el, mert annak hűlni kell. 
A lisztet simára keverjük a tejjel, hozzáadjuk a 
kókuszreszelék felét és folytonos keveréssel sűrűre 
főzzük. Ha kihűlt, ízesítjük a vaníliával, a cukorral és 
elkeverjük a vajjal meg a maradék kókusszal.  
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk annyi tejjel, 
hogy jól formázható masszát kapjunk. Három részre 
osztjuk és porcukorral megszórt deszkán, - vagy két 
réteg folpack között - egy normál tepsi méretének 
megfelelő lapokat nyújtunk belőle. Az első lapot a 
tepsibe helyezzük, erre kenjük a krém felét, 
rátesszük a második lapot, majd a krém másik fele 
következik, végül a harmadik lappal befedjük. Gőz 
fölött megolvasztjuk a csokoládét az olajjal és 
rákenjük a sütemény tetejére. Néhány órára hűtőbe 
tesszük, majd kockára vágva tálaljuk. 
Forrás: www.olcso-receptek.hu 
 

HUMOR 
 

Ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi 
válság megértésével, a következő sorok 
segíthetnek:  
1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy 

ember bejelentette a falusiaknak, hogy 
majmokat vásárol fel, darabját 10$-ért.  

2. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a 
majom, elmentek hát az erdőbe összefogdosni 
őket.  

3. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, 
mindegyikért kifizette a beígért 10$-t. Ahogy a 
majmok fogyni kezdtek az erdőben, a falusiak 
abbahagyták az összefogdosásukat. Erre az 
ember bejelentette, hogy 20$-t ad egy majomért. 
A falusiak fellelkesültek és újra elmentek 
majmokat fogni.  

4. A majmok csakhamar még jobban 
megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az 
ember 25$-ra emelte az átvételi árat, de már így 
is nagyon nehéz volt majmot fogni.  

5. Erre a férfi közölte, hogy 50$-t ad egy majomért, 
de sürgősen el kell utaznia egy kis időre, addig 
egy helyettese fogja őt képviselni, aki a nevében 
átveszi a majmokat.  

6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a 
falusiaknak: "Nézzétek ezt a sok majmot a 
ketrecekben, amit a főnököm vett tőletek. 
Eladom nektek darabját 35$-ert, és amikor az 
emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50$-ért."  

7. A falusiak összeszedték minden megtakarított 
pénzüket, és megvették az összes majmot.  

8. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az 
embert, sem a képviselőjét, csak a rengeteg 
majom mászkált megint a környéken, úgy, mint 
azelőtt.  

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között kilenc különbséget találhattok. Ha a 
megfejtést behozzátok a szerkesztőségbe, 
édességet kaptok jutalmul. 
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