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MEGHÍVÓ
FALUKARÁCSONYRA!
Álmodik a fenyıfácska
Álmodik a fenyıfácska
Odakinn az erdın.
Ragyogó lesz a ruhája,
Ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
Gyertya lángja lobban,
Dallal várják és örömmel
Boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
Mindenki szívébe,
Költözzék be szent karácsony
Ünnepén a béke.

Tisztelettel és szeretettel meghívunk
mindenkit
2008. december 22.-én /hétfın /
1530 órakor
a Faluháznál felállított
Karácsonyfához,
hogy közösen köszöntsük a
Karácsonyt.

/Fésős Éva/

Csontos Máté
polgármester

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak
szeretetteljes, nagyon boldog, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag Új esztendıt!
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Humor ........................................................ 4. old.

Bizony már újév körül csak az üres papírok lógtak a fán
nagy szomorúságunkra. Ahogy teltek az évek, egyre
jobban eltőnt ez a mi kedves szaloncukrunk, fölváltotta
a sok fajta csokoládés, meggyes, rumos, és még
számtalan egyéb íző cukor.
Még más cifraságok is megjelentek a fákon, sok fajta
üveggömbök, csillogó díszek. Villogó lámpák százai
rontják a szemet. Harangocskák, angyalkák, de még
tudnám sokáig sorolni. De minek..! Hiszen mindezzel a
gazdagsággal még sincs olyan szép, mint az a mi tszcukros, ritka ágú fánk volt hajdanán!
Mindenkinek kellemes karácsonyt és boldog újévet
kívánok!

Háziasszonyok rovata................................ 4. old.

Nagy Endre
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KARÁCSONYI EMLÉK
Valamikor nem minden móricgáti tanyába jutott fenyıfa,
csak
a
módosabbaknak
telt
ilyesmire.
A
szegényebbeknek megtette egy fenyıág is, alatta a
szakajtóba egy kis dió meg mogyoró.
A termelıszövetkezet megalakulása azért sok
mindenben változást hozott, megszőntek a társadalmi
különbségek és végre mindenki jól lakhatott. Ne
higgyék hogy most valamit vissza akarok sírni, de
hatvanas, és hetvenes évek alatti változásoknak
köszönhetıen sokaknak a jobb világ kezdıdött. Volt a
családnak mit enni, a gyereknek cipıje, és még
tanulhatott is aki akart. Ez csak egy kis megállapítás,
és semmi több.
Nos, a termelıszövetkezet büszkélkedett akkoriban egy
parádés kocsival, aminek más feladata nem volt, mint
hogy minden reggel beporoszkáljon Jászszentlászlóra,
és az állomásról elhozza a tsz elnököt, aki köztudottan
Majsán lakott. De karácsony elıtt erre a kocsira még
egy nagyon fontos feladat várt. Néhány nappal az
ünnepek
elıtt
szaloncukorral
megpakolva
végiglátogatta a családos tsz-tagokat, és az Annus Feri
bácsi annyi doboz szaloncukrot adott át, ahány gyerek
ott található volt. Ez a nagyvonalú, jól megszervezett
akció sok családnak tette lehetıvé hogy végre nekik is
legyen karácsonyfájuk.
Egyszerő csomagolású, fehér és rózsaszínő, kissé
kemény, de nagyon finom édességek voltak ezek,
évtizedekig ezzel az egyetlen kiszereléssel. A ritka ágú,
nyúlánk erdei fenyı a cérnára kötözött cukrokkal
gyorsan megtelt, sıtt a legtöbb csak már a fa alá fért.
Mi gyerekek sőrőn a fa felé vettük az utunkat, no és ha
már éppen ott jártunk, villámgyorsan kikaptunk egy
cukrot a csomagolásából, és ezt olyan nagy
szakértelemmel tettük, hogy mindenki szentül meg volt
gyızıdve hogy még benne van, úgy ahogy az illik.
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A karácsonyi ünnepkör színe a fehér, vagyis az öröm
színe. Miért örül a keresztény ember karácsonykor? Az
ajándékoknak? A családnak? A gyermeknek?
Elsısorban nem ezekért, hanem mindazért, amit a
Cordines- kódex karácsonyi prédikációja felsorol:
„Elıször azért kell örülni, mert Isten emberré lett,
hogy ember lenne Isten.
Másodszor azért, hogy az Úr lett szolga,
hogy a szolga lenne úrrá, és mennyországnak királya.
Harmadszor azért, mert Isten mennyországból
leszállott,
hogy ember földrıl mennyekbe fölmenne.
Negyedszer azért, hogy Isten lett embernek fia,
hogy ember lenne Istennek fia.
Ötödször azért, mert az haláltalan Isten lett halálossá,
hogy az halálos ember lenne haláltalanná.
Hatodszor azért, mert az gazdag Isten lett szegénnyé,
hogy szegény ember lenne gazdaggá.''
Karácsony elıtt mindig eszünkbe jut az emberiség
legnagyobb szégyene az, hogy amikor Isten Fia
emberré született ezen a földön, akkor itt nem volt
számára hely. De milyen hely kellett volna Neki? Talán
kellett volna egy üres hely, ahol semmi és senki sem
szorítja ki ıt. Máriának egy üres szobára lett volna
szüksége! Ilyen nem volt, ezért a Dicsıség Királya
jászolban született meg. Ma is üres helyet keres az Úr!
Bőnöktıl, szenvedélyektıl, önmagamtól is megüresített
hely kell Neki, ahol İ állandó lakást vehetne. Nemcsak
egy karácsonyra, nemcsak egy napra, nemcsak egy
évre akar ott lakni, hanem mindörökké! Vajon kész- e a
mi szívünk, hogy befogadjuk a kis Jézust? Helyesen
használtuk- e ki az adventi szent idı megtisztító és
megbocsátó kegyelmeit, akár a szentgyónás, vagy a
szentáldozások kapcsán?
Az angyal elsı karácsonykor azt mondta az emberek
számára, hogy Ne féljetek! Mert nagy örömet hirdetek
nektek, mely az egész népnek öröme lesz. Mert ma
született a Megváltó, az Úr Krisztus, Dávid városában!
A mennyei kórus pedig velünk együtt énekli: Dicsıség
Istennek, békesség és jóakarat az embernek! Isten
legcsodásabb, legnagyobb kijelentése azonban Jézus
Krisztus. Isten valóságban közénk jött. Velünk az Isten!
Ez a karácsonyi ünnep lényege. Ennek a
kinyilatkoztatásnak e néhány jellegzetes tényét
szeretném, ha a tisztelt olvasók az ünnep alatt
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családjukkal, vagy egyénileg átelmélkednének, hálát
adva a megtestesülésért. Jusson eszünkbe és
köszönjük meg imádságban a karácsonyi gyertya
fényében: Köszönöm Jézusom, hogy értem is
megszülettél és bőnös ember létemre a kereszten
engem is megváltottál! Dicsıség Istennek, békesség az
embernek! Áldott karácsonyt kívánva:
Könyves Péter

ARANYLAKODALOM
"Amikor megszólal az orgona zenéje
Elhangzik mindkettınk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani mindörökre.
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom
Melyet soha vissza nem kérek.
Szeress egy életen át, úgy, mint én Téged
Akkor is, ha megöregszünk, és akkor is,
Ha már nem élek."

AGRÁRKAMARAI HÍREK

ADY ENDRE

1958. december 6-án megszólalt az orgona zenéje,
melyre besétált a templomba két csodálatos ember, a
fess vılegény: Görög Lajos és a fiatal ara: Gál Irén
Terézia. Elhangzott mindkettıjük ajkán az igen. Sorsuk
ekkor eggyé forrt....
2008. december 6. szombat. Pontosan 50 évvel ezelıtt
fogadott örök hőséget egymásnak Irénke néni és Lajos
bácsi. Lehet, hogy az ég is sírt örömében, esett az esı,
a téli esı. Ez nem engedte elrontani a hangulatot. Fél
évszázad elmúltával, nagy számú vendégsereg győlt
össze,- gyermekeik, unokáik, rokonaik, barátaik,
ismerıseik,- hogy elkísérjük ıket a móricgáti
Református templomba, ahol a jubiláló pár házasságuk
újra megáldásában részesült. Ezután a társaság
apraja-nagyja együtt mulatott az aranylakodalomban.
Bámulatos élmény ez, olyan amibıl csak egyet tartogat
az ember számára a Sors. Ilyen eseménynek lehettünk
részesei. Kevés embernek adatik ez meg. Az
ünnepeltek útja is rögös volt idáig, voltak nehéz és szép
idıszakok az életükben. De valami, valami titkos,
csodálatos dolog összetartotta ıket mégis. Hiszen a
viszontagságok, a hosszú évek után együtt ünnepeltek,
tekintetükben szeretet csillogott, amikor egymásra
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néztek. Társai, barátai ık egymásnak egy életen át,
olyan „ki megvéd, ki átölel, ki megért, és segít, ha
vigasz, vagy tréfa kell”.
Számukra már elegendı egy pillantás, egy mozdulat,
egy rezzenet, egy kézsimítás, egy mosoly, egy
bátorítás. Ilyen apróságokból tevıdik talán össze az
egész élet. Hétköznapok sorozatából fakad az ünnep, a
kitartás, a hőség, a szeretet, mely életüket átszövi.
SZERETET, mely türelmes, jóságos, nem féltékeny,
nem kérkedik, nem kevély, mindent eltőr, mindent
remél, mindent elvisel, erıs, a szeretet örökkévaló-,
hogy az egyházi szertartáson hangzottakat idézzem.
Kedves Irénke néni és Lajos bácsi! Önök mögött van a
múlt, a család egysége, a sok-sok munka. De elıttük
van még, hogy szeretik egymást, szeretik a családot,
szeretik a békességet, szeretik a közös életüket, és
nem utolsó sorban elıttük van, hogy TALÁLKOZZUNK
TÍZ ÉV MÚLVA ERİBEN, EGÉSZSÉGBEN A
GYÉMÁNTLAKODALMON!

Tájékoztató , az ÚMVP elırehaladásáról
/Dr Forgács Barnabás Közösségi ügyekért felelı
szakállamtitkár és IH vezetı tájékoztatója/
1. Kérdések, válaszok
Szakállamtitkár úr elmondta, hogy a 2007-2013-as
programozási idıszakban egy új típusú kérelem
benyújtási rendszert kell megismerni és alkalmazni,
amely összetettebb és bonyolultabb, mint az elızı
pályázati rendszer, így az intézkedésekre vonatkozó
jogszabály módosítások is nehézkesebbek.
Hangsúlyozta, hogy a programnak számos eredménye
van, hiszen közel 21000 támogatási határozat került
eddig kiküldésre, azonban vannak olyan területek,
amelyeknél szükséges a további beavatkozás, további
eredmények elérése.
Nagyon fontos a program kommunikációja, jelenleg az
újonnan elindított vidékfejlesztési intézkedésekre
vonatkozó road-show zajlik a 14. megyében.
2 Tájékoztatás az ÚMVP elırehaladásáról
I. tengely: Mezıgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és
erdészet versenyképességének javítása
Tóth Balázs osztályvezetı úr ismertette, hogy a 20072013-as
programozási
idıszakra
vonatkozóan
rendelkezésre álló összes forrás 48%-a került
allokálásra az I. tengelyre, amely mintegy 2,4 Mrd
EUR-t jelent. Az I. tengely célja a mezıgazdaság,
élelmiszer-feldolgozás
és
erdészet
versenyképességének a javítása, a megkezdett
szerkezetátalakítás és korszerősítés folytatása, a
szakképzettség javítása, valamint a tudásalapú vidéki
társadalom megteremtése.
II. tengely
Makovényi Anna osztályvezetı asszony elmondta,
hogy 2007-ben két intézkedésre vonatkozóan nyílt meg
a pályázati lehetıség: Kedvezıtlen adottságú területek
támogatása és a Mezıgazdasági területek elsı
erdısítése.
Feladatként jelentkezik azon összetettebb, nagy
forrásigényő, többéves kötelezettségvállalást igénylı
intézkedések (pl. AKG) véglegesítése, melyeket a tárca
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a 2009-es év I. félévében kíván elindítani. Ezen
intézkedések bevezetését össze kell hangolni a többi
területalapú támogatással kapcsolatos intézkedésekkel.
Az
Agrár-környezetgazdálkodási
intézkedéshez
szorosan kapcsolódó intézkedés a Nem termelı
beruházások mezıgazdasági területeken c. jogcím.
A tárca továbbá 2009-ben el kívánja indítani az Erdıkörnyezetvédelmi kifizetések és Nem termelı
beruházások, szerkezetátalakítás erdıterületeken c.
intézkedéseket is.
III-IV. tengely (és a LEADER Program)
Bakti Krisztina, az Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály
Vidékfejlesztési Osztályának munkatársa elmondta,
hogy a legnagyobb feladat a Falumegújításra-és
falufejlesztésre, a Mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére,
a
Turisztikai
tevékenységek
ösztönzésére, valamint a Vidéki örökség megırzésére
vonatkozó lehetıségek meghírdetése, volt.
Gulyás Levente, az MVH Közvetlen Támogatások
Igazgatóságának igazgatója tájékoztatást nyújtott az
Igazgatóság kezelésében lévı jogcímre vonatkozóan.
Ide tartoznak a következı támogatási jogcímek:
Termelıi csoportok létrehozásához és mőködéséhez
nyújtandó támogatások, a Fiatal mezıgazdasági
termelık
számára
nyújtandó
támogatások,
Mezıgazdasági
termelık
gazdaságátadáshoz
nyújtandó támogatás a Kedvezıtlen adottságú területek
támogatása, Natura 2000 gyepterületek támogatása, az
Energiaültetvények telepítése, a Mezıgazdasági
területek
erdısítése,
Az
Erdészeti
potenciál
visszaállítása,
az
Ültetvények
korszerősítése,
telepítése
Az ÚMVP-re benyújtott kérelmek egy többszázezres
kérelemállományban
kerülnek
feldolgozásra,
a
területalapú támogatásra vonatkozó kérelmek nagy
számban egymással összefüggı rendszerben kerülnek
a Hivatalhoz. A kérelmeket egymással kereszt
ellenırizni kell, amely sok idıt vesz igénybe.
Sebestyén János Ügyfélszolgálati tanácsadó
Magyar Agrárkamara

HUMOR
Két ügyvezetı igazgató beszélget.
- Te fizetsz az embereidnek?
- Nem.
- Én sem.
- És bejárnak.
- Be.
- Te, nem kéne ezektıl belépıdíjat szedni?

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Feketeerdı szelet
Tészta: 16 dkg vajat vagy 12 dkg zsírt két egész
tojással, 50 dkg cukorral és egy citrom lereszelt héjával
simára keverünk, azután hozzáadunk 50 dkg lisztet, 8
dkg kakaót, fél liter tejet és végül egy csomag sütıport.
Tepsibe öntjük és közepes tőznél megsütjük.
Ha megsült óvatosan vágjuk körbe, nehogy bezuhanjon
a közepe és hagyjuk a tepsiben kihőlni, mert melegen
törik a tészta.
/Aki jobban szereti, csinálja sima kakaós piskótával./
Egy magozott meggybefıttet leszőrünk, a levét
felfogjuk. 1 csomag fızıs vaníliás pudingport
felengedünk a meggy-lével és kocsonyásra fızzük. A
tejszínt keményre verjük - /A Hulala növényi tejszín a
legjobb hozzá, mert abba cukor sem kell, elég édes
önmagában is és még másnap is jól tart a hab, nem
esik össze./
A
kihőlt
tésztát
kettévágjuk,
megkenjük
a
meggyzselével, rákenünk egy adag tejszínhabot, erre
jön a kimagozott meggy, majd megint tejszínhab, végül
a másik lappal befedjük. (Fontos, hogy a lap és a zselé
se legyen meleg, mert különben a tejszín szétfolyik
rajta)
A megmaradt tejszínhabbal és meggyszemekkel
díszíthetjük a süti tetejét
www.zsuzsi77.blog.nlcafe.hu

GYEREKEKNEK

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
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Anyakönyvi hírek
November hónapban anyakönyvi esemény nem történt.
Ünnepi református istentiszteletek:
21.-én /vasárnap/: 9 óra.
25.-én /csütörtök/, 9 óra: ünnepi istentisztelet
úrvacsorával.
Jan. 4.-én, /vasárnap/: 9 óra.

Egészítsd ki a fenti betőcsoportokat egy értelmes,
három betős magyar szóval. Aki a megfejtést behozza
a szerkesztıségbe édességet kap jutalmul.

Ünnepi katolikus szentmisék
21.-én /vasárnap/: 930 órakor lelkigyakorlatos szentmise
9 órától gyónási lehetıség.
24.-én, szenteste /szerda/. 20 órakor ünnepi szentmise.
25.-én /csütörtök/ 930 órakor karácsonyi ünnepi
szentmise.
28-án /vasárnap/ 930 órakor szentmise a Szent család
ünnepe alkalmából.
Január 1.-én 930 órakor újévi szentmise.
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A Móricgátért Egyesület
Adószám:18363845-1-03
köszönetét fejezi ki támogatóinak, akik a 2007 évben
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Egyesület részére
felajánlották.
A befolyt 36.382 Ft-ot a Faluházhoz kerékpártámasztó
készítésére használjuk fel.
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