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V. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 

 

MÓRICGÁTI HÍR-
NÖK 

MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK 
 

Arató-ünnepség képekben 
 

 
 

Csontos Máté polgármester az arató-ünnepség 
keretében köszönte meg Varga János tanító úr-

nak a Móricgáton végzett munkáját. 

 
 
Az aratás végére a kévékb ıl összerakott kereszt 

is elkészült. 
 
 

JANKOVICS MARCELL: JELKÉP-KALENDÁRIUM
 

Szent Korona 
(részlet) 

 
Elsı királyunk a kereszténységben az István nevet 
kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai 
keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza 
fejedelem részér ıl: István, görögül Sztephanosz  azt 
jelenti: „koszorú, korona”. Hogy a név jelent ıségét 
felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik püspök-féle 
István  legenda  tudósít. Eszerint a szülés el ıtt álló 
Sarolt fejedelemasszony el ıtt álmában megjelent 
Szent István els ı vértanú, s így szólt hozzá: „Bízz 
az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz 
szülni, akinek e nemzetségben el ıször jár korona 
és királyság, és az én nevemet ruházd reá”.  
Noha a legf ıbb királyi jelvény, a korona általában 
mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta 
szentség és közjogi méltóság, amit a magyar nem-
zet tulajdonított a Szent Koronának, másutt isme-
retlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai köz t 
elsı helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány 
Szent István koronájával azonosította, s ıt sokáig 
még a koronakutatók is úgy hitték, hogy a koroná-
nak legalább a fels ı része Istváné lett volna. (Koro-
nánk készítésének helye és id ıpontja ma sem tisz-

tázott egyértelm ően.) Magam a korona hagyomá-
nyok megszentelte közjogi állásának és tiszteleté-
nek fı okát abban látom, amit a legenda is a szánk-
ba rág, nevezetesen: Szent  István és a korona a ne-
vükben egyek.  Hagiosz Sztephanosz „hungarus” 
magyarra, vagyis latinra fordítva szent koronát je-
lent, s mint ilyen lett a személy, kés ıbb az ı nevét 
visel ı tárgy a keresztény magyar államiság megtes-
tesítıje. Más szóval, a korona Sztephanoszt, els ı 
királyunkat, annak személyén keresztül pedig a 
mindenkori királyt jelképezte.  
Szent István névünnepe, István  király , Szent  Király  
vagy egyszer ően Király  napja , 1949 óta az Alkot-
mány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta 
legfıbb állami ünnepünk lett. István szentté avatá-
sa, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. 
Gergely pápa adott felhatalmazást, I. (Szent) Lászl ó 
király és a magyar püspöki kar érdeme.  
A szentté avatási eljárás részeként 1083. augusztus  
20-án, a Nagyboldogasszony  nyolcadába es ı va-
sárnapon nyitották meg István király sírját. A ma-
gyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István 
névünnepeként. 
 

www.jelesnapok.neumann-haz.hu 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

FELHÍVÁS 
 

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete meg-
hirdette a 

„PARLAGF ŐMENTES HÁZ 2007.” 
matricás akcióját, melyhez Móricgát is csatlakozott . 
Az a tulajdonos, aki a parlagf ő-mentesen tartja háza 
udvarát, kertjét és az el ıtte lév ı területet, kap egy 
matricát a postaládájára, vagy igényelhet az Önkor-
mányzatnál, amennyiben igazolja, hogy a lakókörnye-
zete parlagf ő-mentes. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen csat -
lakozzanak a felhíváshoz, tegyük egészségesebbé, 
allergén-mentessé környezetünket! 
 

Kovács Tímea 
körjegyz ı 

 
 

Tisztelt véradók! 
 

A véradáson ajándékba kapott belép ık, melyek a 
mórahalmi gyógyfürd ıbe szólnak szept. 31.-én lejár-
nak. Ígéretemhez híven a falubusz rendelkezésére ál l 
azoknak, akik el akarnak menni a jegyet felhasználn i. 
Ezen igényüket kérem jelezzék Rokolya Józsefnénál a 
06-30/473-2916 telefonszámon! 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

EGYHÁZI ROVAT 
 

Miserend: 
 

A Móricgáti Katolikus templomban minden vasárnap 
fél 10 órakor tartunk szentmisét. 
Augusztus 15.-én /szerdán/ 10 órakor búcsúi szentmi -
sét tartunk körmenettel. 
 

A Szentjánosbogár 
 

Alkonyatkor megtelt az erdei tisztás, mindenhol bog arak 
nyüzsögtek. Tárgyalásra jöttek össze! 
Az öreg, fekete szarvasbogár elnökölt. Vele szemben  ült a 
vádlottak padján a kis szentjánosbogárka. Amikor a szar-
vasbogár szólásra emelkedett – csend lett. 
Nem tőrhetjük tovább, hogy erd ınkben egyesek felborít-
sák a rendet– Egyenesen a szentjánosbogárkára muta-
tott: - İ a legfıbb rendbontó! 
De hát mit tettem én? – rémült meg a kicsi bogár. 
Világítasz! – mennydörgött a vád. Felzúgott az egés z tisz-
tás: - Úgy van tényleg, én is láttam!…  
A szentjánosbogárka csak hüledezett: Ez nem lehet i gaz, 
ezért nem ítélhettek el! 
Akkor hagyd abba! – reccsent a szarvasbogár hangja.  – 
Ha nem engedelmeskedsz, elítélünk, holnap reggelre el 
kell hagynod az erd ınket! 
A szentjánosbogárka tudta, hogy elpusztul, ha el ke ll 
mennie az erd ıbıl. Szót kért hát: 
Ha azért kell itt hagynom az erd ıt, mert világítok, hát tud-
játok meg, hogy nem tehetek róla! Gyermekkoromban a  
mamám elvitt egy nagyon különös tóhoz, és megmeríte tt 
benne, hogy er ıt kapjak. De azt, hogy világítok t ıle, csak 
másoktól tudtam meg. Én nem látom, hogy világítanék … 
A tó vize az oka…  
A szarvasbogár hitetlenkedve közbevágott: Úgy tudom , 
én vagyok itt a legöregebb. De ilyen csoda-tóról so se hal-
lottam. Hazugság, amit most találtál ki! 
Gyertek velem mindannyian, ha nem hiszitek – röppen  
magasra izgalmában a szentjánosbogárka.. Egy bogár 
sem ismerte ezt a tavat, de borzasztóan szerették v olna 
látni. Azt hiszem, rettent ıen szerettek volna világítani 
mind… Lélegzetvisszafojtva lesték, mit dönt az öreg  szar-
vasbogár. 
Induljunk. Az er ıs bogarak vigyék a lassú és picike társa-
ikat, hogy reggelig vissza is érjünk. 
Úgy is lett. Elindultak. Furcsa egy menet volt, az biztos. A 
nagy bogarak repültek, ugráltak, másztak – hátukon pedig 
ott kapaszkodtak apróbb társaik. El ıl a szentjánosbogár-
ka haladt – fényével vezette a többieket. Így halad tak ár-
kon-bokron át. De a fáradságot nem is érezték, anny ira 
kíváncsiak voltak! 
Egyszer csak derengeni kezdett el ıttük az erd ı. 
Már hajnalodik? – hökkent meg a nagy szarvasbogár.  
Nem. Ez már a tó – suttogta a szentjánosbogárka. Mi n-
denki elcsendesedve haladt tovább a fény felé. És e gy ső-
rő-sőrő bozót után teljes ragyogással eléjük tárult a tó.  
Mukkanni sem tudtak, olyan gyönyör ő volt! Kékeszölden 
hullámzott, arany meg ezüst fodrocskák sziporkáztak  raj-
ta, és mintha belülr ıl világítana hívogató fénnyel. De a 
csodák csodáját csak ezután vették észre: a szemköz ti 
parton hatalmas hegy feketéllett, és az ott ered ı hét for-
rás hét színben zuhant alá a tóba. Ezek éltették kr istály-
tiszta vizükkel a hatalmas tavat. Nagyon sokáig csa k áll-
tak mozdulatlanul. A kicsi bogarak a nagyok hátán f elejt-
keztek. Az öreg szarvasbogár mozdult meg els ınek: 
Bár semmilyen ısöm se járt fürdeni: én most, itt, mégis 
megpróbálom – és lassan beóvatoskodott a vízbe. A v íz 
roppant kellemes volt, ezért nemcsak a lábát dugta bele, 
hanem teljesen végighasalt benne. Annyira élvezte, hogy 
lubickolni kezdett. Ám eszébe jutottak a többiek – erre 
komoly ábrázattal kimászott. Végignézett magán: Úgy  lá-
tom, nem ért semmit: nem világítok! 
De a többiek elkezdtek kiabálni: Dehogynem! Világít asz! 
A szarvasbogár újra megnézte a hasát, a lábát: nem látott 
semmi változást. Én se láttam magamon soha – mondta  a 
szentjánosbogárka. – Mindig csak mások látják. Úgy lát-
szik, itt nem magunknak fürdünk… - mosolygott. De e k-
kor a bogarak már mind a víz szélénél álltak. És ór iási 
örömmel kezdtek fürdeni. 
Van egy erd ı a világon. Senki se tudja, hol – csak azt tu-
dom, hogy ott éjszakánként úgy világítanak egymásna k a 
bogarak, mintha a földre szálltak volna a csillagok . 
 



Móricgáti Hírnök 2007. augusztus 3. oldal 
 

 

MEGHÍVÓ 
 
 

Szeretettel meghívjuk és várjuk a 
 

MÓRICGÁTI FALUNAPRA 
 
melyet, 2007. augusztus 19.-én, Szent István ünnepe  alkalmá-

ból tartunk. 
 

Helyszín : Móricgáti M ővelıdési Ház területe. 
 
 

Programjaink:  
 

1100 óra:   Ünnepi megnyitót mond Csontos Máté polgármes ter. 
Ünnepi beszédet mond Garai István Országgy őlési képvisel ı. 
Új kenyér szentelés, áldás.  

1130 óra::  Motoros bemutató. 
1215 óra:   A Móricgáti Néptánccsoport m ősora. 
1230 óra:    Ebéd /birkapörkölt, savanyúság/  

Az ebéd ideje alatt Gyóni György cigányzenekara ját szik. 
Az ebédjegyek ára: 700 Ft, megvásárolhatók a helyi boltokban és a M őv. 
Házban, aug. 15.-éig. 

1400 óra:   Ihos József humorista fellépése. 
1445 óra:   A Csengelei fúvós-zenekar és mazsorett-csopo rt bemutatója, a Horvát fú-
vós- 

zenekar  vendégszereplése. 
1530 óra:   A 40 tagú Madarasi Nemzetiségi Tangóharmonik ás Együttes m ősora. 
1615 óra:   Dél-Amerikai tánccsoport fellépése. 
1700 óra:   Könny őzenei mősor. Sztárvendég: Solymos Tóni. 
1800 óra:   Tombolasorsolás értékes nyereményekkel. 

  2000 órától: Utcabál a  „Csíkos-zenekar”-ral.  
 
Egész napos programjaink :  
 
A gyermekek részére: A Bács-Kiskun Megyei Rend ırkapitányság MOBIL KRESZ-
parkja, ingyenes légvár,  kézmőves foglalkozás, emel ıkosaras t őzoltó autó, csocsó, 
asztalitenisz. 
A Mővelıdési Ház nagytermében: kiállítások. 
 
 

A Kultúr Büfé egész nap vendégeink rendelkezésére á ll. 
 

Szeretettel várunk minden érdekl ıdıt! 
 
 
 

 
Csontos Máté 
 polgármester 
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KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
 
Július hónapban anyakönyvi esemény nem tör-

tént. 
 
 

Orvosi ügyelet  
 

Aug. 4.-5.:  Dr. Hajagos-Tóth Sándor, 
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a 
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936 

Aug. 11.-12.: Dr. Náray Tibor 
Szank Béke u. 40. 
06-20/31-55-608 

Aug. 18.-án 7 órától 19.-én 19 óráig :  
Dr. Folberth György, 
Szank, Béke u. 30. 
Tel: 77/495-050 20/967-6528 

Aug. 19.-én 19 órától 21.-én 7 óráig:   
Dr. Rácz György,  
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a 
Tel.: 77/592-054 

Aug. 25.-26.: Dr. Náray Tibor 
Szank Béke u. 40. 
06-20/31-55-608 
 

HUMOR 
 
Két földön kívüli lény száll le a sivatagban, egy 
elhagyatott benzinkút közelében. Odamentek az 
egyik kúthoz és így szóltak hozzá: 
- Üdvözlünk, Földi Lény. Békében jöttünk. Ve-
zess minket a vezéredhez. 
Persze a benzinkút nem válaszol. A földön kívüli 
megismételte a köszöntést, de megint nem volt 
rá felelet. Bemérgesedve a kút látszólagos pök-
hendiségén, a földön kívüli elõvette sugárfegyve-
rét és nyomatékosan, türelmetlenül mondja: 
- Üdvözlünk Földi Lény, békében jöttünk. Hogy 
merészelsz így félvállról venni bennünket? Vi-
gyél minket a vezéredhez, vagy lövök! 
A másik földön kívüli viszont kérlelni kezdte tár-
sát: 
- Ne, nem szabad felingerelni... 
De mielõtt befejezhette volna mondanivalóját, 
barátja tüzelni kezdett. Persze hatalmas robba-
nás, mely mindkettõjüket vagy 200 méterre dobta 
vissza a sivatagba. Mikor végül magukhoz tértek, 
a tüzelõ lény a másikhoz fordult és kijelentette: 
- Micsoda egy veszedelmes élõlény! Majdnem 
megölt bennünket. Honnan tudtad, hogy ilyen 
veszélyes? 
A másik bölcselkedve felelte: - Ha semmi mást, 
azt nagyon jól megtanultam őrbéli bolyongásaim 
során, hogy sosem kezdek ki olyan fickóval, aki 

a farkát kétszer a dereka köré tudja tekerni, a vé-
gét pedig a fülébe dugja...  
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Csíkos keksz 
 
Hozzávalók:  
•  2 nagyobb csomag édes keksz (pl. Albert) 
• 2 csomag bármilyen íz ő fızıs puding, /lehet két 
féle is/ 
• 25 dkg ráma margarin 
Elkészítés: A pudingot a szokásos módon meg-
fızzük, hozzákeverjük a margarint, és h őtıben 
kihőtjük. Egy alufólia csík közepére elkezdjük ál-
lítva összeragasztgatni a kekszeket a puding-
gal.(Legalább 2 rúd lesz.) Beletekerjük fóliába és 
néhány órára a h őtıbe rakjuk. Ha kibontjuk, be-
vonhatjuk csokival, de nagyon óvatosan, mert a 
keksz megpuhul! Ferdére szeleteljük. 
Ha valaki idegenkedne a gyakorlatilag csak ada-
lékanyagot és aromát tartalmazó pudingoktól, 
próbálja ki a következ ı krémet helyette: 2 dl tej-
föl, 2 dl tej, 1 tojás, 15 dkg cukor, 3 kanál liszt , 
némi kakaópor. Ezt keverje össze, f ızze fel, és 
mikor kih őlt, elég csak 15 dkg margarint beleke-
verni. 
 

www.mindmegette.hu  

GYEREKEKNEK 
 

 
Kösd össze sorrendben a számokat! Ha a helyes 
megfejtést behozod a szerkeszt ıségbe, édessé-
get kapsz jutalmul! 
 


