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Római Katolikus Templomunk
felszentelésének 50 éves jubileuma
hordták a téglát a vagonokból, oltották a meszet,
végeztek minden segédmunkát. A dolgozóknak
minden nap másik családnál fıztek ebédet.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
Templomunk felszentelésének 50
évfordulója alkalmából
2009. október 18.18.-án 10 órakor
tartandó
Ünnepi szentmisére és az azt követı
ebédre.
Katolikus Egyházközség
Képviselı-testülete
A Móricgáti Katolikus Templom építése
A mai templom elıdje egy vályog-épület volt,
amelyet 1918-ban építettek. A templom az 1940-es,
vizes esztendıkben felázott, alá kellett dúcolni.
Az 1954-ben idekerült plébános, Kónya Ferenc
indítványozta egy új templom építését. Véget akart
vetni annak a méltatlan állapotnak, hogy a
Móricgátiaknak egy düledezı épületben kelljen
imádkozniuk Istenükhöz!
1957-ben indult el a győjtés. 1958-ban megkezdték
az építkezést. Négy fizetett kımőves irányította a
munkát, a többi munkás a Móricgátiakból került ki,
akik szívességbıl dolgoztak. Felnıttek, gyerekek
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Emléktábla a templomban.
1959-ben elkészült az új templomunk. Október
harmadik vasárnapján szentelték fel.
Az új templom a régi templom bútorzatával lett
berendezve, melyek még a mai napig szolgálnak.
A Móricgáton szolgálatot teljesítı plébánosok:
1954-1961: Kónya Ferenc
Grolyó János
Kalász Vilmos
Mádi György
Gila György
Kovács Imre
Tóth Lajos
Zselebszki György
Ónodi János
Gila György
Szabó József
Márai Dénes
Salánki Ferenc
A templom építésérıl Szabó István bácsi, az
Egyházközség Képviselı-testületének tagja osztotta
meg velünk emlékeit. Köszönjük neki!
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Móricgáti borokra emlékezve...
Móricgát soha nem volt nagy szılıs terület, ám itt-ott
meghúzódott egy kis szılıskert, közötte egy két
gyümölcsfával. Ezeket a kerteket élı ribizli-sövény
övezte. Hagyományos szılıfajták voltak itt
megtalálhatók. Igazi homoki szılık; sok munkát
igényeltek de keveset adtak. De elég volt az azért.
Volt itt ebbıl is, abból is egy-két tıke. Kövidinka,
muskotályos, otelló, stb. Csupa olyan fajta, amit
akkor még alig kellett permetezni. A tanyácskák
oldalán félig földbe vájt, egyszerő kis pincék néhány
hordócskája azért megtelt vele.
Könnyő, félédes borok voltak ezek, magukban
hordva e homokos tájnak zamatát, amelynél
finomabb a Mórici ember számára nem létezett.
Nem volt sárban mászkáló részeg ember. Vagy
családot verı vadállat. Ezek a borok tiszta
egészséges kis itókák voltak, amelyek meghozták az
ember kedvét, de nem vették el az eszét. Aztán meg
jót lehetett tıle aludni, és másnap nem kelt föl az
ember, mint egy félhalott. A hosszú téli estéken ezek
a pince-hős borok jól csúsztak a frissen kisült tepsis
krumpli, és hurka mellé. Aztán egy két kis
poharacska után, az amúgy kemény Mórici férfi
szíve megolvadt, és még sírt is egyet néha, úgy
meggyengült a szíve-lelke tıle.
A szomszédok ilyenkor elpoharazgattak késı estig
is, és az öreg, zsíros lapú kártyával birgézgettek a
pislákoló lámpa fényénél. Ezek a borok nagyon
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fontos itala volt ennek a népnek. Fölmelegítette a
testet a hidegben végzett munka után.
Jól is ment minden egészen addig, amíg egyszer
csak megjelentek a bolti fojtott borok. Ezek már tele
voltak vegyszerrel, az ember fejébe szálltak
gyorsan. Sokan kötözködıvé váltak, verekedısökké.
Másnap pedig olyan betegek lettek tıle mintha már
a halálukon járnának. Ezek a borok már nagyon
kevés szılıt láttak. A kis szılıcskék eltünedeztek, a
kis pincék összedıltek, a hordók is tőzre vetıdtek.
Boldog ember az, aki még Móricgáton ilyen bort
iszik, a saját kis pincéjében. Nekem volt szerencsém
egy barátomat meglátogatni, akinek még ilyen
borocskát rejt a pincéje. Lent a pincében
észrevettem, hogy minden kis hordó végére fehér
krétával lerövidítve rá van írva hogy milyen szılınek
is a levét rejti magában. Az egyiken egy KÖV volt
látható, ami természetesen a kövidinkát jelöl, a
másikon a másik fajta szılı neve. De egy két hordón
egy furcsa, számomra ismeretlen szılı neve volt
lerövidítve, amely így hangzott S.Ü. Kérdem a
gazdát: ugyan árulja már el, hogy milyen borfajta ez.
Erre nagy nevetve közölte a titkot. Az S. Ü. az azt
jelenti, hogy SAJNOS ÜRES! Jót nevettünk ezen a
humoros, igazi Mórici ember agyából pattant ötleten.
Tehát a Mórici pincékben sok humoros, vicces
történet is megszületett borozgatás közben. Nagyon
kár hogy ezek a történetek, már lassan csak az
idısebb korúak emlékei között találhatók meg. Èn
személyesen nem nagyon vagyok alkoholfogyasztó,
de ha Móricgáton valaki leinvitál a kis picéjébe,
bizony nagyon szívesen leballagok vele, és egy idıt
el is töltök ott, kicsit elbeszélgetve arról; hogy is volt
régen..
Minden Mórici egészségére ürítve poharát, írta Nagy
Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
A Magyar Agrárkamara sajtóközleménye.
A Magyar Agrárkamara és a Visegrádi csoport
országainak agrárkamarai vezetıi közös levélben
fordultak az Európai Unió agrár biztosához,
Mariann Fischer Boel asszonyhoz, továbbá a két
legerısebb
európai
agrárlobbista
csoportosuláshoz, a COPA és a COGECA
vezetıihez, melyben többek között a kialakult
gabona- és tejpiaci válság azonnali kezelését és
annak megoldási javaslatait rögzítették – tudatta
a szlovákiai Poprádról Ebele Ferenc, a Magyar
Agrárkamara fıtitkára. A Visegrádi Csoport
(Lengyelország,
Csehország,
Szlovákia
és
Magyarország, V4) agrárkamarái rendszeresen
egyeztetik álláspontjukat és gyakran együtt lépnek
fel az Európai Unió élelmiszer-gazdaságát érintı
ügyekben. Most természetes a gabona- és a tejpiaci
helyzet a legégetıbb, ezért ez volt a mostani
találkozó elsı két napirendi pontja – mondta el Ebele
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Ferenc. Ennek megfelelıen a négy agrárkamara
vezetıjének aláírásával készült levélben is e
témákat vetik fel. Így gabonaügyben azt várják el az
unió vezetıitıl, hogy tartsák fenn továbbra is a
kalászos
gabonákra
vonatkozó
intervenciós
feltételeket, illetve azonnali hatállyal állítsák vissza a
kukorica intervenciós felvásárlását, amely ez évtıl
lényegében megszőnt. Emellett kérik az unión kívüli
országoknak
kiadott
gabona-importengedélyek
visszavonását, valamint azt, hogy a tengerrel nem
rendelkezı országokra Brüsszel terjesszen ki egy
fuvartámogatást, mely 100 kilométerenként és
tonnánként 3 euró lenne. Ezzel ezek az országok
mérsékelhetnék versenyhátrányukat a kikötıkkel
rendelkezı országokkal szemben. A tejpiacon
kialakult
helyzetrıl
a
V4-ek
agrárszakértıi
megállapították: általában igaz, hogy egész
Európában baj van a tejpiacon, nyomottak az árak,
de a nyugati országokban még mindig magasabb –
literenként átlagosan 26 euró cent – a felvásárlási
ár, mint a V4-ek tagjainál, ahol csak maximum 22
cent az ár. Azt kérik az uniótól, hogy tegyen
lépéseket
egyrészt
ezen
egyenlıtlenség
mérséklésére, másrészt szüntesse meg a termelési
kvóták további növelését, növelje meg 50
százalékkal a kvótaalapú támogatást, tegyen meg
mindent a felvásárlási árak gyors növelése
érdekében. Téma volt az unió 2013 után alkalmazott
Közös Agrárpolitikája (KAP) is. A V4-ek kamarai
vezetıi egyetértettek abban, hogy továbbra is fenn
kell tartani az újonnan csatlakozott országokban a
közvetlen és fejlesztési támogatásokat. Ezek az
országok ugyanis történelmük miatt képtelenek
voltak
olyan
fejlettségi
szintre
emelni
mezıgazdaságukat, mint a nyugati tagországok.
Ezért elvárják, hogy a KAP- reform során csak kis
mértékben
csoportosítson
át
az
EU
a
mezıgazdasági támogatásokból a vidékfejlesztési
kasszába. Áttekintették a V4 országokban az
agrártermelıket és vállalkozásokat terhelı adókat,
társadalombiztosítási járulékokat, önkormányzati és
földadókat. Megállapították, hogy egyik országban
sincs kedvezménye az agrártermelıknek más
vállalkozásokkal szemben, a kamarák viszont
elhatározták, hogy ezen változtatnak és a jövıben
összehangolt
lépéseket
tesznek
bizonyos
kedvezmények elérése érdekében.
A klímaváltozás nyertesei vagy vesztesei lesznek
a magyar termelık A Magyar Agrárkamara
Növénytermesztési Osztályán belül 7 taggal
megalakult az Öntözésfejlesztési Munkacsoport
annak érdekében, hogy a klímaváltozásnak ne
vesztesei, hanem nyertesei legyenek a magyar
termelık.
Ezért
tevékenységi
körüket
a
következıkben határozták meg:
• tekintettel a klímaváltozás már tapasztalható
és jövıbeni hatásaira a magyar termıföld
vidékmegtartó- és eltartó képességének
megırzése céljából az állam közérdekő
kötelezettségeinek
újragondolása
és
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szabályozása a vizek hasznosításából
adódó lehetıségek mielıbbi kihasználására
• a vízgazdálkodási rendszeren belül az
öntözésfejlesztés
mezıgazdasági
érdekeknek
megfelelıen
elkészített
szakanyag döntéshozók elé tárása
• véleménynyilvánítás a vízgazdálkodással
kapcsolatos rendelettervezetekre, pályázati
tervezetekre
• öntözési kultúránk javítása érdekében a
problémák feltárása
• a
mezıgazdasági
termelés
versenyképességének
érdekében
az
öntözésfejlesztés
uniós
források
optimalizálása
A kitőzött feladatokat a Munkacsoport tagjai
folyamatosan végzik, a kéthavonta tartandó ülésen
pedig munkájuk értékelésén túl a teendı
intézkedéseket vitatják meg. A munkacsoport tagjai
vízgazdálkodási, mőszaki és mezıgazdasági
szakemberekbıl állnak, maguk közül elnökként Balla
Iván ügyvezetı igazgató urat (Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási Társulat 6800. Hódmezıvásárhely,
Móricz Zsigmond utca.
Forrás: Magyar Agrárkamara
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Szeptember hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

„ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK”
2009. október 6-11.-ig
Kiállítás: Vastag Istvánné csuhéból készült munkái
és
Magyar József autó modell győjteményei. /Egész
héten megtekinthetık./
KÖNYVES VASÁRNAP (NYITVA 14 – 18 ÓRÁIG)
Október 11-én vasárnap 2 órakor
”EGÉSZSÉGES NAGYIK”
JÓL EGYÜNK, HOGY EGÉSZSÉGESEK LEGYÜNK
Tartja: Szatmáriné Bazsa Rózsa védını
MEGMÉREM A KOLESZTERINT ÉS A
VÉRCUKROT!
Ideje: Október 11-én vasárnap 3 órakor
Elek Irén asszisztens végzi a szőréseket.
Helye: Községi Könyvtár Jászszentlászló.
BE LEHET IRATKOZNI ÉS KÖLCSÖNÖZNI!
MINDEN ÉRDEKLİDİT SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN RENDEZVÉNYRE.
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI ÉS A SZERVEZİK!
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A Móricgáti Letéti Könyvtár nyitvatartása:
Kedd: 18-20 óra
Szombat: 18-20 óra
A „Móricgáti képek” c. DVD megvásárolható a
Faluházban és a Mővelıdési Házban 500 Ft/db
egységáron.

EGYHÁZI HÍREK
2009. október 18.-án a Templomszentelés
fıünnepét üljük Móricgáton. Közösen adunk hálát az
50 éves jubileum alkalmából és emlékezünk meg az
építıkrıl. Az ünnepi szentmise délelıtt 10 órakor fog
kezdıdni. A szentmisét Ft. Juhász Gábor Bp. XII.
ker. vizafogói plébános mutatja be.

csinos csaj következik, de olyan szők a szoknyája,
hogy egyszerően nem tud fellépni a magas
buszlépcsıre. Gyorsan hátranyúl, enged egy kicsit
szoknyája cipzárján, és újra megpróbál fellépni.
Most sem sikerül. Ismét hátranyúl, még egy kicsit
lejjebb engedi a cipzárt. Még mindig nem elég, nem
tud a lépcsıre jutni. Újra hátranyúl a cipzárhoz,
lejjebb húzza, de a lépcsı még mindig magasan
van. Ekkor a mögötte álló fiatalember lehajol,
megfogja a lány fenekét, és egyetlen mozdulattal
felteszi a buszra. A lány méltatlankodva fordul hátra:
- Uram, én magát nem ismerem, hogy képzeli, hogy
csak úgy megfog és fölemel ...?
A fickó vigyorog.
- Tudja, kedves, amikor már harmadszor húzta le a
sliccem cipzárját, kezdtem azt hinni, hogy régi jó
barátok vagyunk...
www.humor.hu

GYEREKEKNEK

2009. november 1.-én, vasárnap Mindenszentek
fıünnepe. Móricgáton a 11 órai szentmisét követıen
tartjuk a temetıben a gyászszertartást és az
esetleges sírszenteléseket.
Az idei évben az egyházi hozzájárulás felnıtt
dolgozók részére 2000 Ft/év nyugdíjasoknak 1500
Ft/év.
/Forrás: Katolikus Hírnök, 4. szám/

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Tejszínes mézes-krémes
Hozzávalók:
A tésztához: 10 dkg porcukor, 5 dkg olvasztott
sütımargarin, 1 evıkanál méz, 1 egész tojás, 1
tojássárgája, 23 csapott evıkanál liszt, 1 teáskanál
szódabikarbóna.
A krémhez: 3 csomag vaníliás pudingpor (fızıs), 9
dl tej, 3 tojássárgája, 25 dkg vaj, 20 dkg porcukor.
Valamint: 5 dl tejszínhab.
Elkészítés: A tészta hozzávalóit kikeverjük. 2 lapot
sütünk belıle tepsi hátán. A 3 csomag vaníliás
pudingport 9 dl tejben 3 tojássárgájával felfızzük. A
vajat és a porcukrot kikeverjük, és a kihőlt vaníliás
krémhez keverjük. Ezt a krémet rákenjük az elsı
lapra. A krém tetejére a felvert tejszínhabot
rásimítjuk, ennek a tetejére borítjuk a második lapot,
melyet elıtte felkockázunk, hogy a darabolásnál ne
nyomjuk össze a krémet. Tetejére porcukrot hintünk.
Egy egész éjszakát hőtıszekrényben hőtjük.
Nagyon szép magas lesz, nem esik össze. Nagyon
finom édeskés a vaníliás krém, a tejszínhab
semleges íze gyönyörően ellensúlyozza az
édességét.

HUMOR
Az Erzsébet téri végállomáson sorakoznak az
utasok, hogy feljussanak a Pécsi járatra. Egy fiatal,
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A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet
kap jutalmul.
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