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BALLAGÓK 
 

 
 

Gyermekeink nagy örömére ismét végetért egy 
tanév, megkezdődött a szünidő. A 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskolából 
négy móricgáti fiatal ballagott a 2010-2011-es 
tanévben /a képen balról jobbra/: Szabó Bence, 
Mészáros Hajnalka, Pallagi István, Görög 
János. 
Kívánjuk, hogy új iskolátokban érezzétek jól 
magatokat, álmaitok, terveitek mind váljanak 
valóra a jövőben! 

Útravalóul fogadjátok Ralph Waldo Emerson 
szavait:  
 

Akármilyen utat is választhatsz magadnak, 
mindig lesznek, akik azt fogják mondani, 

tévedsz. Mindig lesznek majd olyan 
nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán 

csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út 
kiválasztása és követése a végsőkig mindig 

nagy bátorságot kíván. 
 

ÚJ NYUGDÍJAST KÖSZÖNTÜNK 
 

Közösségünk egyik meghatározó egyénisége 
Rokolya Józsefné, Marika – kihasználva a nők 40 
év munkaviszony utáni korkedvezményes 
nyugdíjazásának lehetőségét - nyugdíjba vonult. 
 
Szeretném pár gondolattal pályáját végigkísérni: 
1970.-től 1974-ig a Kecskeméti Vendéglátó 
Vállalatnál kezdett dolgozni, majd 1974-től 1999-
ig a Kiskunmajsai ÁFÉSZ alkalmazottja volt. 
Ezután került a Móricgáti Községi Önkormányzat 
Művelődési Házának élére.  
Az intézmény felújítását követően az Ő 
közreműködésével alakult ki a Művelődési Ház 
mai arculata.  
Aktívan részt vett rendezvényeink /Falunap, Arató 
ünnep, Szüreti felvonulás/ kialakításában. Ő 
bábáskodott a Nyugdíjas Klub és a Móricgátért 
Egyesület megalakulásánál is. 
1994-től 2000-ig önkormányzati képviselőként 
dolgozott közösségünkért. 
 
Móricgát lakossága, a képviselő-testület, és 
jómagam nevében megköszönöm Rokolya 
Józsefné Marika Móricgátért végzett 
tevékenységét!  
 
Kívánom neki, hogy elégedetten, boldogan, 
egészségesen, szeretetben teljenek a 
megérdemelt nyugdíjas évei!!!! 
 

Csontos Máté 
polgármester 
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ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ 
 
Ünnepélyes aktusra került sor az elmúlt hónapban 
Faluházunknál.  
 
Kifejezett kérésükre az erdélyi Rokaly Boldizsár 
Árpád és családja Móricgáton, Csontos Máté 
polgármester előtt tette le állampolgári esküjét. 
 

 
 
Megható pillanat volt, amikor felcsendült a 
Himnusz, a Székely Himnusz, majd 
polgármesterünk az állampolgárságot tanúsító 
dokumentum aláírására kérte az érintetteket. 
 
Csontos Máté polgármester, mielőtt átnyújtotta az 
állampolgársági dokumentumokat, azzal 
köszöntötte a megjelenteket, hogy ezennel 
visszakapják azt, ami születésük óta megillette 
volna őket.  
Sikert és boldogságot kívánt az esküt tett új 
magyar állampolgároknak, majd ősi magyar 
szokás szerint kenyérrel és sóval köszöntötte 
őket. 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Aratás „Móricon” 
 
Minden nyáron megrendezésre kerül a jelképes 
aratás Móricgáton. Kivonul a vendégsereg egy 
erre a célra kijelölt búzatáblára. Még csak nem is 
vonul, hanem lovas kocsikon, autókon kiviszik 
őket. Ott aztán meg lehet tekinteni, ahogy 
kaszával vágják a sárga búzatáblát.  
A nagy hőségben a kedves látogatókat 
személyesen a Polgármester Úr, a mi derék Máté 
barátunk kínálgatja erősen hűs frissítőkkel, és 
homoki borral. Így az aratás fáradalmait úgy 
ahogy el lehet viselni.  

 
De most ugorjunk csak vissza az idővel, mondjuk 
negyven-ötven évet. Akkor egy kicsit ez az aratás 
máshogy festett. A férfiak már kora reggel 
kalapálták, fenték a kaszákat. Az asszonyok 
megpakolták az elemózsiás kosarakat, és 
megindult a menet a gabonaföldek felé. Addigra 
fölszáradt a kalászról a reggeli harmat. Megindult 
az első kaszás és kimért, nyugodt, határozott 
suhintásai után egyenletesen dőlt a rend. Mellette 
kissé hátrább a második kaszás, és így tovább. A 
kaszásokat szorgos asszonyok követték, akik 
marokszedővel összehúzták a szépen dőlt 
gabonát. Aztán jöttek a kévekötők. A kévét már 
előre megvizezett gabonaszárból tekerték. A 
bekötött kévéket keresztekbe rakták, melyeket 
később szekerekkel összehordták arra a kijelölt 
helyre, ahová majd a cséplőgépet húzták.  
És mindezt a munkát a legnagyobb melegben 
végezték. Nem fürdőruhába öltözve, hanem 
kalapban, fehér ingben. Az asszonyok bő 
szoknyában, kendőben. Nem osztogattak hűsítő 
italokat, hanem a melegtől lassan egyre forróbbá 
váló kúti vizet ittak. Nem hagytak a tarlón egy szál 
gabonát sem veszni. Nagy fagereblyével 
gondosan összekaparták.  
 
Az aratás nehéz, embert nem kímélő munka volt. 
Főleg azoknak, akik az egész szezonban ezt 
végezték. Ha az egyik gazdánál learattak, aztán 
mentek a másikhoz. Sötéttől, sötétig dolgoztak. 
Nem adta ez a táj olcsón sohasem a kenyeret. 
Rengeteg verejték folyt a Mórici homokra.  
 
Nagyon finom volt az itteni lisztből sült kenyér, és 
talán azért is ízlett annyira, mert keményen 
megdolgozott érte a ház apraja nagyja. 
 

Irta Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Előterjesztés a kormány számára a 
mezőgazdasági termelést érint ő időjárási- és 

más természeti kockázatok kezelésér ől 
szóló törvényjavaslatró l 

 
1. Az előterjesztés célja  
Az elmúlt évben a rendkívüli időjárási 
körülmények okozta károk felszínre hozták a 
mezőgazdasági termények termeltetésével, 
valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) 
miatti káresemények rendezésével kapcsolatos 
szabályozási ellentmondásokat is. A javaslat célul 
tűzi ki a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 
és más természeti okok miatti kockázatok 
hatásának enyhítésében való kockázatközösség 
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kialakítását, a mezőgazdasági termelők 
öngondoskodáson alapuló felelősségének 
megerősítését, az állami segítség hatékonyabbá 
tételét, és az érintettek arányos 
felelősségvállalásának, valamint a mező-, és 
erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti 
eredetű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti 
káresemények egységes kezelésének 
elősegítését.  
 
A javaslat három nagy témakört fog át:  
- az időjárási és más természeti kockázatokért 
való általános felelősség kérdése,  
- a mezőgazdasági időjárási kockázatokat kezelő 
rendszer működése, valamint  
- a mező-, és erdőgazdaságot sújtó időjárási és 
más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok 
(vis maior) miatti káresemények kezelése.  
 

Az új kockázatkezelési rendszer két pilléren 
nyugszik. Az első gyakorlatilag a nemzeti 
agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2008. évi CI. 
törvény alapján működő kárenyhítési rendszer 
megreformált és kibővített változata, a második 
pillér pedig egy biztosítási díjtámogatással segített 
piaci biztosítási konstrukció.  
 
A kockázatkezelés terjedjen ki további 
kockázatokra, így az árvíz-, tűz-, és viharkárokra 
is. Az állami szerepvállalásnak továbbra is 
garantálnia kell a termelői befizetésekkel azonos 
költségvetési hozzájárulást, emellett biztosítania 
kell a költségvetés erős leterheltsége miatt az 
európai uniós források fokozott bevonását. 
Megállapítást nyert az is, hogy egy méltányos 
kárenyhítéshez az évenként keletkező károk 
nagyságát figyelembe véve legalább 8 Mrd Ft 
kárenyhítési forrásnak kell összegyűlnie. Ezen 
legminimálisabb összeg nagysága is csak az 
esetben érhető el, ha párhuzamosan működik 
még egy olyan konstrukció is, amely azon 
gazdálkodók részére, akik biztonságuk érdekében 
többet is hajlandóak áldozni, nagyobb 
kompenzációs lehetőség is rendelkezésre álljon. 
A fenti követelmények csak akkor teljesíthetőek, 
ha a kárenyhítési rendszerhez csatlakozni 
kötelezettek körét kiterjesztjük. Az új kárenyhítési 
rendszerben való kötelező részvétel minden olyan 
termelő számára kötelező lenne , aki egységes 
kérelmet nyújt be és az igényelt támogatás 
alapjául szolgáló term őföld nagysága 
meghaladja a 10 hektárt (kötelező mérethatár) a 
szántóföldi művelési ágban, vagy az 1 hektárt 
(kötelező mérethatár) a szőlő és gyümölcs-
ültetvény művelési ágban. A kárenyhítési 
rendszerbe a rét, legelő művelés ágú területek 
nem vonhatok be.  

A rendelet javaslatot a Vidékfejlesztési 
Minisztérium készítette, véleményezésre vár, a 
kialakult vélemények alapján kerül a rendelet 
megalkotásra. Egyértelmű hogy az állami 
szerepvállalás relatíve csökken, és bizonyos 
birtok méreten felül kötelezővé válik a 
kárenyhítési rendszerhez való csatlakozás, mely 
befizetései növelik a kockázat viselési alap 
nagyságát  
forrás: VM,KIM rendelet tervezet  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
Június 1.-től június 30.-ig 

 

Születés: nem volt 
Házasságkötés:  Horváth Dori Szilvia és 
Czinkóczi Zoltán. 

Gratulálunk nekik! 

Halálozás: nem volt. 
 
 

III. Ifjúsági nyári tábor 
 
Ismételten megrendezzük a hagyományőrző nyári 
táborunkat Jászszentlászlón a Horgásztanyán, 
melyre várunk minél több lelkes fiatalt. Egy kis 
ízelítő a programból: íjászkodás, közös főzés, 
lovaglás szombat esti summerparty és a 
legfontosabb rengeteg nevetés és jókedv. A tábor 
ideje 2011. július 21-24.  Teljes költsége 5000 ft/ 
fő.  
Jelentkezésed Patyi Norbertnél jelezheted a 06-
20/462-58-38, illetve Boda Csabánál 06-70/372-
68-67 és Boda Sándornál 06-70/984-59-67 
telefonszámokon. Kérjük jelentkezésnél add meg 
neved, címed, telefonszámod, rajtad kívül hányan 
jönnek, és az életkorod. Várunk mindenkit 
szeretettel! 

Szentlászlói Fiatalok 
 

HUMOR 
 
Felszállás után a repülőgép kapitánya az 
utasokhoz szól: 
- Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Elértük 
az utazómagasságot, az idő tiszta, 
sebességünk....Ó, a fenébe! 
A nézők dermedten ülnek a helyükön. Kis idő 
múlva újra megszólal a kapitány: 
- Elnézésüket kérem, de a kávé véletlenül 
beleömlött az ölembe. Látniuk kellene a 
nadrágom elejét! 
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Erre az egyik utas: 
- Az enyémnek meg a hátulját! 

☺ 

Két idős ember egy öregek otthonában egy fa 
alatt üldögél és beszélget. Az egyik azt mondja a 
másiknak:  
- Béla, én már 83 éves vagyok, és mindenem fáj. 
Tudom, hogy te is az én koromban vagy, te hogy 
érzed magad? 
- Én? Mint egy újszülött! 
- Tényleg? 
- Igen! Se fogam, se hajam és azt hiszem, éppen 
bevizeltem. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Dunahullám  
 
A különleges csíkozású édesség a nagy folyó 
hullámairól kapta a nevét. Minden Duna menti 
országban kedvelt. 
 
Hozzávalók: a tésztához: 

- 35 dkg magozott meggy /befőtt/ 
- 25 dkg puha vaj + a tepsihez 
- 25 dkg cukor 
- 5 tojás 
- 35 dkg liszt 
- 3 teáskanál sütőpor 
- 1 tasak vaníliás cukor 
- 5-6 evőkanál tej. 

Továbbá:  
- 2 evőkanál kakaópor 
- 1 cs. vanília ízű pudingpor 
- 10 dkg cukor 
- 5 dl tej 
- 25 dkg puha vaj 
- 25 dkg tortabevonó csokoládé 
- 2 evőkanál vaj. 

 
Elkészítés: A tésztához a vajat, a cukrot és a 
vaníliás cukrot csipetnyi sóval krémesre keverjük. 
Egyenként hozzáadjuk a tojásokat, majd 
belekeverjük a lisztet és a sütőport. Végül 
hozzáadjuk a tejet, és az egészet simára 
keverjük. 
 
A massza kétharmadát vajjal kikent tepsibe 
simítjuk. A maradék tésztát elkeverjük a 
kakaóporral, és a világos tésztán elsimítjuk, 
villával belehúzunk, hogy a massza kissé 
összekeveredjen. Megszórjuk a meggyel és 180 
Celsius fokra előmelegített sütőben kb. 25 perc 
alatt megsütjük. Hűlni hagyjuk. 
 
Közben a pudingport a cukorral és 4 evőkanál 
tejjel simára keverjük, majd hozzáadjuk a 

maradék tejet. A pudingot megfőzzük, és 
szobahőmérsékleten hűlni hagyjuk. 
 
A vajat jól kikeverjük, és kanalanként a pudingba 
beledolgozzuk, a krémet a sütemény tetején 
elsimítjuk. A tortabevonót kis edénybe tördeljük, 
és a 2 evőkanál vajjal vízgőz felett felolvasztjuk, 
tortalapáttal a sütemény tetején elkenjük, végül 
villával hullámokat húzunk bele. Félretesszük, 
amíg a máz megkeményedik, csak utána 
szeleteljük. 
 

Jó étvágyat kívánok! 
 

Pallaginé Piroska 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 
Kössétek össze a számokat emelkedő 
sorrendben. A kialakult képet hozzátok be a 
szerkesztőségbe, a helyes megfejtésért 
édességet kaptok jutalmul! 
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