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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŐ OLVASNIVALÓK
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk településünk
apraját-nagyját a már hagyományossá vált

FALUKARÁCSONYRA
2009. december 23.-án, 16 órára
a Faluháznál felállított karácsonyfához.
Fellépnek: a Jászszentlászlói Hangász Együttes és a
Szanki Búzavirág Tánccsoport.

Ady Endre:
Karácsony
/részlet/
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
Szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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Kívánok minden kedves olvasónknak,
Móricgát minden polgárának meghitt,
békés karácsonyi ünnepeket, boldog újévet, - az újévben
jó eredményeket, gyarapodást minden területen.
2010-ben is békesség, a szeretet és összefogás
jellemezze életünket.
Kívánok mindenkinek egészséget, erıt,
kitartást és lelki békét!
Csontos Máté polgármester
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MÓRICGÁTI EMLÉKEK
Manapság már nincsenek azok a hosszú, kemény
telek, mint még gyermekkoromban. Akkor még teljesen
természetes dolog volt, hogy már decemberben fehér
lepel fedte be a móricgáti tájat. Nem voltak még akkor
hóekék, amelyek egybıl letakarították volna az utakat.
Ami leesett, az ott is maradt. Majd végigsuhant egy két
lovas szán, gumis kocsik jöttek-mentek, a hó meg
egyre keményebb lett, és ezen már gyalog is könnyen
lehetett közlekedni. A sok nádas tanya vastag hósapkát
öltött, úgy mint a szárkúpok, szénaboglyák, a kertek, a
szántók. Az egész táj mesébe illı szépségével
csillogott az elıbukkant nap fényében. Füstölgı
kémények jelezték, hogy mely tanyácskát lakják még.
Akkor még nagyon kevés elhagyott tanya volt
Móricgáton. Ezeken a téli napokon nem sok dolga volt
a parasztembernek. Elıször is elhányta a havat az
ajtótól a gémeskútig. Majd az istállóig, onnét a
szénakazalig, a szárkúpig. A tyúkól elıtt meg
letaposták hamar a baromfik. Aztán ha ezek a
fontosabb utak járhatókká váltak, bizony a górét is
elérhetıvé kellett tenni, meg a krumplisvermet. Ami
még nagyon fontos volt, - már akinek volt ilyen - a
borospince ajtaját is ki kellett szabadítani a hó leple
alól. Sıt ide a tanyaajtótól gyors direkt-csapást hányt a
gazda. Biztos, ami biztos, gondolattal. Ha ezek az
utacskák elkészültek, akkor kiízékelt a marhák, lovak
elıl, kitolta talicskán a gızölgı trágyát. Megitatta az
állatokat, friss szénát dobott elébük, ezzel itt el is
végzett, és egy épülettel tovább, az örökké éhes,
sivalkodó sertések várták már türelmetlenül. A
baromfiól az a gazdasszony dolga volt. Kiengedte ıket,
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magot szórt elébük, vizet öntött nekik, majd bement az
ólba, és összeszedte azt a néhány tojást, amelybıl így
télvíz idején bizony kevés akadt. Tojással a kötıjében
visszasietett a konyhába, hogy elıkészítse a reggelit
mire béjön a gazda. Hajában fıtt krumpli, forró paprikás
zsír benne fokhagymával. Abált szalonna, vagy rendes
sózott szalonna, néha egy kis túró, tejföl. A házi sütéső
kenyér természetesen a legfontosabb része volt az
ilyen reggelinek. A család nyugodtan elköltötte a
reggelit, majd a ház ura kiment fát vágni, a háziasszony
meg az ebéd fızése után látott, míg a gyerekféle
elbíbelıdött a leckéjével. Szóval így teltek a téli napok,
amelyet csak a disznóvágások színesítettek meg. Na
meg a karácsony, szilveszter, meg az a pár névnap,
ami beleesett. Lehet hogy így unalmasnak tőnik a
hajdani élet, Tv nélkül, meg minden más luxus nélkül,
pedig nem volt az. Az emberek elbeszélgettek, több
idejük volt egymásra, a nap meg amúgy is rövid volt, és
gyorsan elszaladt. A régi emberek ilyenkor kosarat
kötöttek. Szakajtót csináltak, meg szerszámnyelet
faragtak. Megjavítgatták, amire nyáron nem volt idı.
Sok mindenhez értettek, amirıl a mai fiataloknak már
fogalmuk sincsen. Még hogy buta paraszt! Lehet hogy
sokuk nem tudott írni, de nagy ısi tudománynak voltak
a birtokában, amelyet generációk egymásnak adtak
tovább. Ezt az évszázadok alatt összegyőjtött tudást
sikerült harminc-negyven év alatt teljesen elfelejteni.
Most mindenkinek van villanyáram a házában, meg
tévéje, de ha eltörik az ásónyél, már szalad újat venni.
A fiatalabbaktól megkérdeznénk, hogy mi is a lıcs, a
saroglya, a szénvonó, stb., bizony fogalmuk sem volna
róla. Sokan közülük már sok fának és növénynek a
nevét sem tudják, pedig gyermekkoruk óta közöttük
élnek. Vajon mi lenne, ha egyik napról a másikra nem
lenne energia és mindent újra kézzel kellene
megmővelni, elkészíteni. Jobb, ha nem is gondolunk rá!
Èn nagyon örülök annak, hogy még sok mindent
láthattam ezekbıl, sıt használtam is ıket. Mennyire
üres is lennék, ezek a régi, számomra oly
gyönyörőséges emlékek nélkül.
Most kihasználom ezt a lehetıséget és minden kedves
Móricgátinak kellemes karácsonyi ünnepeket és
nagyon boldog újévet kívánok.
Irta Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
A Magyar Agrárkamara fıtitkára az alábbi levelet küldte
az FVM-be dr Nyújtó Ferenc Fıosztályvezetı Úrnak
címezve.
Tisztelt Fıosztályvezetı Úr!
Hivatkozással a Kölcsönös Megfeleltetés elsı ütem
szakterületeinek
ellenırzésével
kapcsolatosan
2009. november 17-én megküldött levelére, az
alábbi tapasztalatokat, észrevételeket tesszük meg
JFGK 2. A JFGK részét ugyan nem képezi, de a FAVI
adatlapok bonyolultsága egyes kistermelık számára
problémát
jelent,
így
ezen
adatszolgáltatási
kötelezettség esetében kérnénk, hogy a nitrátos
adatlapon
szereplı,
trágyatárolóra
vonatkozó
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paraméterek legyenek elégségesek a mőtárggyal
kapcsolatos bejelentésre, amennyiben egyéb a
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
engedélyköteles tevékenység a mezıgazdasági üzem
területén nem fellelhetı. Kérjük ezen eljárás
módosításának támogatását.
JFGK 4. Az ellenırzött gazdálkodókkal történt
konzultációk alkalmával továbbra is jelentıs problémát
okoz a nitrát érzékeny területen gazdálkodók számára
azon ismeret hiánya, miszerint talajvizsgálati,
nyilvántartási kötelezettség áll fenn a részükre is.
Ennek minél szélesebb kommunikációját továbbra is
szükségesnek tartjuk, amelynek megvalósítására az
elmúlt idıszakban a Magyar Agrárkamara törekedett.
(több sajtóanyag, honlapon megjelenı ismertetı,
stb…). Ugyan az adatszolgáltatási adatlap nem része a
Kölcsönös megfeleltetés ellenırzési szempontjainak,
azonban több ponton összehangolt információ
bejegyzés lenne indokolt.
A JFGK 6-8 esetében merült fel, hogy nem ismert, vagy
nem egyértelmően értelmezett a tenyészet bejelentési
kötelezettség (milyen állatlétszámtól saját használat,
árutermelı stb.). Ezen iránymutatások feltétlenül
indokoltak annak érdekében, hogy a gazdálkodó
pontosan ismerje, hogy mely db felett, milyen
állományt, korcsoportot kell tenyészetbe jelentenie
szarvasmarha, sertés, juh, kecske esetében. Mekkora
állatállomány nevesíthetı saját célú használatnak hízó
esetében, amennyiben az a „mezıgazdasági üzem”
területén található. A JFGK 2, 4 esetében ez pontosan
rögzített.
Probléma jelentkezett továbbá a sertés szállítólevelek 3
évre visszamenıleges meglévısége miatt. Ezen
szállítólevekrıl 2009. május elıtt a kisebb gazdálkodók
nem hallottak. Egyes esetekben a hiányzó
nyomtatványtömbök
nem
biztosították
a
kiállíthatóságot, s ezért a gazda szankcióra számíthat.
Hasznosnak tartanánk, ha a Gazdálkodói Kézikönyv
formanyomtatványok
beillesztésével
kiegészítésre
kerülne (pl. kaszálásra vonatkozó bejelentési adatlap,
ENAR formanyomtatványok, állatnyilvántartás stb.
„Határidınapló” mellékletével.
A kötelezettségeket, adminisztrációkat javasoljuk csak
az érintett földterületre korlátozva megkövetelni, így pl.
a Natura 2000 támogatás esetén sem tartjuk
indokoltnak a gazdaság egészére történı Gazdálkodási
Napló vezetését.
Tapasztalataink szerint további tájékoztatás, a
www.kolcsonosmegfeleltetes.eu
honlap
médián
keresztül történı publikálása is fontos.
Ugyancsak elengedhetetlen részét képezi a folyamatok
tudatosításának, ha a tipikus meg nem felelések
kommunikációra kerülnének azzal, hogy a gazdálkodó
megismerhesse a következményeket, közvetlenül a
megoldási lehetıségeket. Ebben a Gazdálkodói
Információs Szolgálat személyi (tanácsadói) és
kommunikációs (média) felület a rendelkezésre áll,
további egyeztetést követıen a közösen kialakított FVM
által irányított ütemezés szerint a megvalósítása
biztosított.
Természetesen mindebben a kamarai tanácsadók,
falugazdászok széleskörő tájékoztatást igyekeznek
nyújtani
a
gazdálkodók
felé,
de
számukra
elengedhetetlennek tartjuk az FVM által szervezve, a
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kézzel fogható tapasztalati információk átadását az
ellenırzést végzı hatóságok részérıl, hogy megfelelı
„tanmesékkel-gyakorlati
tapasztalatokkal”
a
gazdálkodók szemléletét, tudását gyarapíthassák.
forrás:. Magyar Agrárkamara
Ebele Ferenc fıtitkár Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
November hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

EGYHÁZI HÍREK
Ünnepi református istentiszteletek:
25.-én /péntek /, 9 óra: Úrvacsorás istentisztelet a
gyermekek mősorával.

Ünnepi katolikus szentmisék
24.-én, szenteste /csütörtök/: ½ 20 órakor pásztorjáték,
20 órakor ünnepi szentmise.
25.-én /péntek/: 11 órakor karácsonyi ünnepi
szentmise.
27-én /vasárnap/ 11 órakor szentmise a Szent család
ünnepe alkalmából.
Január 1.-én 11 órakor újévi szentmise.

APRÓSZENTEK
Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet,
akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítı Messiás
király miatt öletett meg Heródes, azt gondolván, hogy
így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a
zsidók országában. A rómaiak Kr. e. 43-ban ültették a
fejedelmi székbe az idegen, idúmeus származású
Heródest, akinek a történelem a Nagy jelzıt
ajándékozta. Ez azonban csak annyit jelentett, hogy az
idısebb Heródes. Akik ismerték, meglehetısen rossz
véleménnyel
voltak
róla,
mert
ravaszsággal,
vesztegetésekkel, szónoki ügyességgel és erıszakkal
szerezte hatalmát. Mindezek következtében Kr. e. 40ben a rómaiak kegyébıl királyi címet kapott, de azt
mondták róla, hogy úgy került trónra, mint egy róka,
úgy uralkodott, mint egy tigris és úgy halt meg, mint egy
kutya. Heródesnek élete folyamán nagy sikerei voltak:
az országot fölvirágoztatta, birodalma majdnem olyan
nagy volt, mint Dávid országa. Sokat építkezett, de
családi élete boldogtalan volt. Több rémtettet vitt végbe
abban az évben is, amikor Betlehemben megszületett a
Gyermek, a megígért Király. De Heródes még tovább
tetézte kegyetlenségeit: alattvalóinak ugyanebben az
évben hőségesküt kellett tenniük a császárra,
Augustusra. A farizeusok megtagadták az esküt, ezért
Heródes
hatezer
férfit
feszíttetett
keresztre
Jeruzsálemben. Josephus Flavius úgy tudja, hogy
vérengzésének fıként az volt az oka, hogy néhányan
ezek közül a Messiás eljövetelérıl jövendöltek. Ebben
a gyászos idıszakban, Jeruzsálembe megérkezı
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napkeleti bölcsek föltették neki a kérdést: ,,Hol van a
zsidók újszülött királya?” Szent Máté, aki Jézus
gyermeksége történetének ezt a részét ránk hagyta,
meg is jegyezte: ,,Heródes megrettent és vele együtt
egész Jeruzsálem.” Ennek hallatára Heródes pontosan
kikérdezte ıket, hogy mikor látták meg a csillagot,
melynek nyomán országába jöttek, aztán elküldte ıket:
,,Menjetek, szerezzetek pontos értesülést a gyermek
felıl. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is
elmenjek és hódoljak neki!” (Mt 2,2-8) A bölcsek
meghallgatták a királyt, útnak indultak és íme, a csillag
elvezette ıket a betlehemi barlanghoz, melyben a
Szent Család élt. Mivel pedig álmukban intést kaptak,
hogy vissza ne térjenek Jeruzsálembe, más utat
választottak a hazatérésre. Alighogy a bölcsek
elhagyták Betlehemet, Józsefnek álmában megjelent
egy angyal és isteni figyelmeztetést hozott: ,,Kelj föl!
Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba és
maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a
gyermeket és meg akarja ölni!” József, aki mindig oly
engedelmes volt Isten akarata iránt, még az éjszaka
fogta a Gyermeket, és Máriával együtt elindult
Egyiptom felé. Betlehem nem volt falakkal körülvett
város, ezért a Szent Család a hajnali szürkületben
észrevétlenül elhagyhatta lakóhelyét. Elindultak, hogy
Heródes halála után majd beteljesedjék a próféta
szava: ,,Egyiptomból hívtam az én fiamat”. ,,Amikor
Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra
lobbant, s Betlehemben és környékén minden
fiúgyermeket megöletett két éves korig, a bölcsektıl
megtudott idınek megfelelıen”(Mt 2,13--16). A bölcsek
csillaga ugyanis ekkor már második éve ragyogott az
égen. Ez indította Heródest arra, hogy a két év alatti
fiúkat ölesse meg, mert biztosra vette, hogy az
áldozatok között ott lesz az új király is. Egy korabeli
esszénus forrás ezeket mondja: ,,Akkor egy kegyetlen
király következett, egy vakmerı és istentelen ember.
Ölte az embereket és a gyermekeket, és rettenetes
félelem vett miatta erıt az egész országon. Olyan
vérengzés történt az ı nevében, mint amilyen Egyiptom
földjén történt.” A szerzı a kivonulásra, az egyiptomi
elsıszülött gyermekek halálára emlékezve beszél a
betlehemi gyermekek meggyilkolásáról. Hányan
lehettek ezek az ártatlan megölt kisdedek? Heródes
nem készíttetett jegyzıkönyvet és számukat a helyi
hagyomány sem ırizte meg, bármilyen lényegesnek
tartja a mai tudomány ezt az adatot. Becslésekbe sem
nagyon bocsátkozhatunk, mert ahhoz ismerni kellene
Betlehem akkori népességének számát. A tudósok
azonban úgy vélik, hogy mintegy 20-30 gyermekrıl
lehetett szó. A helyi hagyomány szerint az Aprószentek
sírja a bazilika alatt van, amelyet Nagy Konstantin
építtetett Jézus születésének barlangja fölé és a kis
sírok nem messze ettıl a barlangtól egy sziklasírban
voltak. 1347-ben Poggibonsiból egy Miklós nevő barát
járt a Szentföldön és följegyezte, hogy a születés
barlangjától kelet felé van egy másik barlang, amely
szők, kereszt formájú barlangban folytatódik. Ott
vannak eltemetve az Aprószentek. A sírokat egész
szorosan egymás mellé vágták a sziklába, mint a lovak
abrakos jászolát. A sírbarlangot a 15. század folyamán
befalazták, s nem is tudtak róla sokáig. 1962-ben vették
észre elfalazott bejáratát, s amikor kibontották,
fölfedezték a görögkereszt alaprajzú sírbarlangot. A
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kereszt
három
szárának
végében,
kb.
1m
magasságban ívelt nyílás alatt 4-5-4 mélyedést vettek
észre. Ezek azok az abrakosjászolszerő gyermeksírok.
Az Egyház vértanúként tiszteli ıket, az apró szenteket,
akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról,
a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy İ az,
akirıl a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszıvel
fogja kormányozni a népeket. Ünnepüket a keleti
egyház december 29-én, a római egyház a IV. század
óta december 28-án, a Karácsony közvetlen közelében
üli.
Istenünk! A te Szent Fiad eljövetelét az Aprószentek
nem szavukkal, hanem halálukkal hirdették,
kérünk, segíts minket, hogy a hitet, amit
nyelvünkkel vallunk, a tetteink is hirdessék! Amen.
Könyves Péter

HUMOR
Férj a feleségéhez:
- A tengerre emlékeztetsz.
- Miért, drágám? Olyan vad vagyok, romantikus és
izgalmas?
- Nem, azért, mert hányingerem van tıled!

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Flamingó szelet
A tésztához: 30dkg liszt, 4ek porcukor, 1ek. zsír,
1db tojás, 1dkg szalalkáli, 1 császárkörte aroma, 1-2
dl tej.
A krémhez: 20 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 6 dl
tej, 6 ek liszt, 1cs.van.cukor. (vagy 1,5 cs. vanília
puding 6dl tejben megfızve, ha ez kihőlt, akkor a
fenti mennyiségő margarinos porcukrot hozzá kell
keverni.)
A tészta hozzávalóit jól összedolgozzuk, és három
lapot sütünk belıle. A krémhez a margarint habosra
keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral. A tejbıl
liszttel sőrő pépet fızünk, és ha kihőlt a margarinos
krémhez keverjük. A tésztalapokat megkenjük a
krémmel. Másnapra szépen megpuhul és jól
szeletelhetı.

GYEREKEKNEK
1
2
3
4
1. Névnap december 6.-án
2. Az ı születését várjuk karácsonykor.
3. Isten tett ilyet.
4. A karácsonyi készület ideje.
A vastagon kiemelt sorban egy szent nevét kapjuk, aki
a megfejtést behozza a szerkesztıségbe édességet
kap jutalmul.

2009. december

4. oldal

