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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Józsika nagynövésű, szorgalmas gyermek volt. 
Azonkívül segítőkész és szófogadó. Tizenegy 
éves létére már igen tájékozottnak számított. Nem 
okoskodott, ha az idősebbek beszélgettek. Csak 
hallgatta őket, és megjegyezte a hallottakat.  

Az iskolában több osztálytársa lelkendezve 
mesélte hogy szombaton megnéztek egy indiános 
filmet a nemrégen átadott új Móricgáti 
kultúrházban. Józsinak megdobogott a szíve ezek 
hallatán, mert bizony még soha sem volt moziban. 
De olvasni már sokat olvasott az indiánokról. Sőt, 
kimondottan a kedvenc olvasmányai közé 
tartoztak. És most a moziban egy igazi indiános 
filmet adnak. És a jövő szombaton megint 
levetítik! De szeretné megnézni! De tudta hogy a 
kemény modorú Apja az ilyesmiről nem sokat tart, 
csak pénzkidobásnak gondolja.  
Meg hát annyi a kapálni való. Csak sötétedéskor 
szoktak a már derékig szökkent tengeriből 
hazaballagni. Elérkezett megint a hétvége. Józsi 
az iskola után gyorsan megebédelt, mert már 
hallotta, ahogy az Apja a kapákat reszeli hogy 
még jobban lehessen velük dolgozni. Nemsokára 
a délutáni nap már a kukoricaföldön találta az 
egész családot. Józsi szorgalmasan sarabolt az 

Apja mellett. Nagyon igyekezett hogy el ne 
maradjon Tőle.  
- Igen meg fogom kérdezni! - Ma mintha jobb 
kedve lenne, állapította meg amikor titokban 
Apjára sandított.  
Kiértek a sorral. Apa cigarettára gyújtott, föltolta a 
kalapját, és hirtelen a Fiára nézett.  
- Aztán mi volt máma abba az oskolába?  
Józsi ezen elcsodálkozott, mert Apja még 
sohasem érdeklődött az iskolai dolgok után. Most 
úgy látta, hogy végre elérkezett az idő.  
- Édesapám, az iskolába minden jól megy. A 
kultúrházban meg van mozi is, és ma vetítik a 
Vadölőt, utoljára itt Móricon. Elmehetek-e?  
 Ezt az egészet egy szuszra mondta, nagy 
esdeklő szemeit egy pillanatról sem véve le arról 
a kemény Emberről, akin most minden múlik.  
Apja nem szólt egy szót sem, kissé elfordult hogy 
a gyerek ne lássa amint elmosolyodik a bajsza 
alatt. Fölnézett az eget kémlelve, majd leült a 
csalamádéval megrakott tragacs szélére, érdes 
ujjait elgondolkodva végighúzta a kapa élén. 
Aztán csak úgy csendesen, mintha csak magának 
mondaná.  
- Há máma még esső lösz, akkó mög minek 
kapálunk úgyis mögfogja a paré. Fiam! Mit montá, 
indiai film lössz? Hát az ilyen idő arra lössz a 
legjobb.  
Józsi is az égre pillantott de ott csak egy kis 
bárányfelhőt látott, azt is a távolban. De az apja 
megindult az örökké nyikorgó tragaccsal a tanya 
felé, Józsi alig érte utol. Gyorsan elkészült és már 
szaladt is a kultúrház felé. Már sötét volt, mikor a 
filmben látott élményektől átittasodva kilépett az 
ajtón. Hatalmas dörgés rázta meg a környék 
csendjét, kis idő múlva még egy, majd villámlott 
és zengett. Alighogy elérte a tanyát már ömlött is 
az eső mintha sohasem akarná abbahagyni. Józsi 
a gangon állva, döbbenten nézte ezt a természeti 
jelenséget.  
- Ès az én Èdesapám ezt már délután látta! - 
állapította meg büszkén, maga előtt látva az Apját 
mint egy Indiánt, aki éppen az eget kémleli nagy 
tudással! 
 

Írta Nagy Endre 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy fiataljainkat ért 
tragédiák miatt, a gyászoló családok iránti 
együttérzésből Móricgát képviselő-testülete és a 
Móricgáti Berek Vadásztársaság úgy döntött; a 
július 7.-ére tervezett Aratóünnepet nem tartjuk 
meg. A Vadásztársaság egy későbbi alkalommal 
fogja megvendégelni a móricgáti 
földtulajdonosokat. 
 

 Csontos Máté 
 polgármester 

 
Körjegyz ői tájékoztató 

 
A Képviselő-testület 2012. május 31-én ülésezett.  
Törvényváltozás miatt hatályon kívül kellett 
helyezni a szabálysértési tényállásokat tartalmazó 
helyi rendelkezéseket. A képviselő-testületnek a 
jövőben joga van arra, hogy kirívóan 
közösségellenes magatartásokat határozzon meg 
hasonlóan a korábbi szabálysértésekhez, és ezen 
magatartások elkövetőit közigazgatási bírsággal 
sújtsa. 
 
Együttes képviselő-testületi ülést is tartottak ezen 
a napon Jászszentlászló Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületével. Módosították a Bölcsőde 
szakmai programját, szervezeti és működési 
szabályzatát, a Szent László ÁMK alapító okiratát, 
az Intézményi Társulás társulási megállapodását.  
Meghatározták a Bölcsőde nyári nyitvatartási 
rendjét. A Bölcsőde 2012. július 02-től július 22-ig 
zárva tart. 
Döntés született a 2012/13-as tanévben indítható 
osztályok, csoportok számáról. Az általános 
iskolában 1 első osztály indul, a második 
osztályban összevonás történik, a többi 
évfolyamon változatlanul folyik az oktatás. Kettő 
napközis csoport várható a jelentkezők magas 
száma miatt. Az óvodában 4 csoport indul. 
A képviselők meghallgatták és elfogadták a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót. 
 

Kovács Tímea 
Körjegyző 

 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

Móricgát Önkormányzata RAJZPÁLYÁZATOT ír 
ki minden korosztályban. 
Téma: augusztus 20. 
Méret: A4. 
A művek szabadon választott technikával 
készülhetnek. 

A pályamű címét, az alkotó nevét, életkorát a rajz 
hátoldalán kérjük feltüntetni. A rajzokat 2012. 
augusztus 18.-áig, a móricgáti Művelődési 
Házban lehet leadni. 
A beérkezett pályaműveket az augusztus 20.-ai 
Falunapon tárlaton mutatjuk be, valamint a 
díjazás is ott történik. 

 

ÜNNEPELTEK A REFORMÁTUSOK 
 
Pünkösd hétfőjén ünnepelt a református közösség 
Móricgáton!  
55 éve, 1957-ben szentelték fel a Móricgáti 
református templomot, amely példátlan 
összefogással és a Szank-Móricgátra 
,,száműzött" Dobos Károly lelkész munkájának, 
hitének köszönhetően a nehéz időkben építettek 
meg.  
Az ünnepi Istentiszteleten Károly bácsi unokája, 
Dobos Bence, Tass református lelkésze szolgált 
az ünneplőknek. Köszöntöttük jubiláns 
konfirmandusainkat is . Ebéd követte az ünnepi 
szertartást, amelyen kb. 150-en ültünk asztalhoz. 
Rendezvényünk költségét teljes egészében az 
adományok és a sok-sok segítség, persely 
bevétel fedezte!  
Köszönjük szépen minden segítőnknek, 
támogatónknak a hozzájárulást.  
 

Szórványgondnok 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Nagy kérdés, mi számít ugarnak az EU-ban ?  
 
Akár az európai élelmiszer-ellátás biztonságát is 
veszélyeztetheti az Európai Unió közös 
agrárpolitikájának (KAP) tervezett reformja − 
figyelmeztetett a brit parlament környezetvédelmi 
és mezőgazdasági bizottságának múlt héten 
közzétett jelentése. Az élelmiszer-termelés 
esetleges csökkenése mellett az is előfordulhat, 
hogy a mezőgazdasági politika "zöldítésének" 
jegyében meghirdetett reformtervek ártanak majd 
a környezetnek − állítja az Anne McIntosh vezette 
bizottság. Az pedig nonszensz a testület szerint, 
hogy Finnországtól Szicíliáig ugyanolyan 
előírásokat kényszerítsenek ki környezetvédelmi 
ügyekben, függetlenül a helyi adottságoktól. A 
KAP-reform tavaly októberben ismertetett tervei 
értelmében a gazdáknak járó közvetlen 
támogatások 30 százalékának folyósítását attól 
tennék függővé, hogy miként teljesíti a 
kedvezményezett az új KAP környezetvédelmi 
előírásait. Ezek között szerepel például az is, 
hogy a gazdáknak legalább a földjük hét 
százalékát ugaron kell hagyniuk − azt viszont nem 
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definiálták még, hogy mi érthető ebbe bele. Ha a 
művelhető földterület ekkora hányadát 
rendszeresen pihentetik, akkor visszaeshet az 
élelmiszer-termelés az EU-ban − állítja a jelentés. 
Az ugaroltatásba beleszámíthatók az árkok, a 
sövények és a mezsgyék is − válaszolta 
közleményében az Európai Bizottság 
mezőgazdasági ügyekben illetékes szóvivője, 
Roger Waite −, így az új előírásnak nem lesz 
hatása a termelésre, legfeljebb néhány nagyon 
korlátozott esetben. A szóvivő amiatt se aggódik, 
hogy a KAP- reform támogatná egyes 
környezetvédelmi szempontból fontos füves 
területek megszüntetését − mint hangsúlyozta, az 
új tervek nem írják felül a már működő 
környezetvédelmi projekteket. 
A következ ő, 2014−2020-as költségvetési 
időszakban a tavaly közzétett reformtervek 
szerint az unión belül meg őriznék az évente 
összesen 60 milliárd euró körüli 
mezőgazdasági támogatások mostani 
nominális értékét (tehát az inflációval nem 
igazítanák ki). Az egy gazdaságnak adható 
összes támogatást évi 300 ezer euróban 
maximálnák.  
A cikk olvasása közben tetten érhető az a 
követelés, melyet, az Egyesült Államok, Dél –
Amerika és más nagy, latifundium méretű 
mezőgazdasági üzemekkel rendelkező államok 
támasztanak az EU-val szemben. A hatalmas 
nyomás arra irányul, hogy az EU szüntesse be, ill, 
csökkentse a mezőgazdasági termelés 
Európában folytatott gyakorlatát. Ezen a gyakorlat 
szerint az EU kiemelkedően magas támogatásban 
részesíti a tagállamok agrárgazdaságát. A fenti 
országok részéről komoly nyomás nehezedik a 
WTO-on keresztül az EU-ra, a szerintük erősen 
diszkriminatív támogatások megszüntetésére, 
mérséklésére. Véleményük szerint az EU 
tagállamai az agrár és élelmiszer termékek piacán 
tisztességtelen előnyhöz jutnak. /megjegyzés : a 
ma fennálló agrár támogatási rendszer az EU-n 
belül is diszkriminatív, tekintettel a régi és az új 
tagok támogatás közti lényeges különbségekre/. 
A fenti, a Napi Gazdaság-ból beemelt cikk azt 
boncolgatja, brit bizottságának jelentése alapján, 
hogy a KAP reform, tulajdonképpen a fentebb 
említett WTO-s nyomásnak kíván valamilyen 
szinten eleget tenni. Az sovány vigasz, hogy a 
kötelező 7%-os ugaroltatásba beleszámítanak az 
árkok, sövények, mezsgyék stb. mert ezek 
általában állandó létesítmények, és ezen felül 
forgó rendszerben kell a többi területet ugaroltatni. 
Tehát célszerű lenne, ha az EU konkrétan 
tisztázná, mi tekinthető ugarnak, milyen forgót kell 
alkalmazni stb. Végiggondolva az egész témát, az 
EU engedni kíván a WTO nyomásnak, ezt 

bizonyítja kötelező ugaroltatás, a gazdálkodás 
”zöldítése” és a támogatásra szánt összeg 
„befagyasztása”. Nagy kérdés továbbra is az, 
hogy a KAP reform, látható hátrányait hogyan 
osztják el, egységesen fog érinteni minden 
tagállamot, vagy lesznek, mint ahogy eddig is 
voltak kedvezményezettek??? 
forrás : Napi Gazdaság 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2012. május 1.-től május 31.-ig 

 

Születés:  nem volt. 

Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás:  Simsik Zsolt /élt 35 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 
 

Tisztelt Nyugdíjas Klub tagok! 
A következő taggyűlésünket 20012. július 7.-én 16 
órakor a Művelődési Ház klubtermében tartjuk.  
Mindenkit szeretettel várok! 
 

Rokolyáné Marika 
 
 

Értesítjük a tisztelt fogyasztókat, hogy 2012. 
június 18.-22. között vízhálózat fertőtlenítést 
végzünk!  
A jelzett időben az erős klór ízen kívül időszakos 
vízhiánnyal is számolni kell!  
Június 20-án a Petőfi szövetkezet által 
üzemeltetett vízhálózaton is szünetel a 
vízszolgáltatás, toronymosás és fertőtlenítés 
miatt! 
 

Vízműkezelő 
 
 

Örömmel értesítjük azon olvasóinkat, akik 
szeretik, és minden lapszámunkban várják a 
Móricgátról elszármazott Nagy Endre írásait, hogy 
megjelent kedvelt szerzőnk első könyve: 

MÓRICGÁT-JÁSZSZENTLÁSZLÓ 
ÉDENKERT A BUCKÁK MÖGÖTT 

címmel. 
Egy rövid részlet Kiss Melinda, Jászszentlászló 
polgármesterének előszavából: 

„Ez a kiadvány nemcsak helytörténeti 
szempontból érdekes, de szociológiailag, és 
szépirodalmilag is kiváló mű. A napjainkban élő, 
és felnövekvő generáció számára kiemelkedően 
fontos és példaértékű e könyv, hiszen múltunkból 
van a jelen, és a jelenből formálódik majd a jövő. 
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Hiszem, hogy a történetek és a fényképek által 
sokak számára előtárul a szívet melengető emlék, 
a múlt egy-egy pillanata, egy-egy kedves 
esemény, egy-egy kedves személy, ismerős.” 
 
Gratulálunk a szerzőnek, és várjuk, hogy mikor 
lesz megvásárolható a könyve! 

 
 

Könyvtári hírek 
 
Tisztelt Olvasók! A könyvtárban az új könyveken 
kívül lehetőség van folyóiratok kölcsönzésére is.  
 
Kölcsönözhető folyóiratok: Szabad Föld, 
Galaktika, Nők Lapja, Nők Lapja Konyha, 
Őstermelő, Élet és Tudomány, Anyák Lapja, PC 
World. 
 

Bozó Sándorné 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Gyümölcsös clafoutis /ejtsd: klafuti/ 
 

Hozzávalók: 
• 12,5 dkg rétesliszt, 
• 3 tojás, 
• csipet só, 
• 5 dkg cukor, 
• 1 csomag vaníliás cukor, 
• 3 dl tej, 
• 50 dkg gyümölcs. 

Vajjal kikenjük a gyümölcs-torta formát, alaposan 
megrakjuk az alját feldarabolt gyümölcsökkel, 
majd a lisztet elkeverjük a cukrokkal, hozzáadjuk 
a tojások sárgáját és a tejet. A fehérjéket kézi 
habverővel lágyan felverjük és hozzáadjuk a 
tésztához. A tésztát ráöntjük a gyümölcsökre, 
majd az előmelegített 185 fokos sütőbe tesszük, 
és szép színesre sütjük /kb.30-40 perc/. Fahéjas 
porcukorral megszórva tálaljuk, de adhatunk mellé 
vanília pudingot is. 
Süthetjük tepsiben is, akkor a hozzávalókat 
duplázzuk. Langyosan és hidegen ideális 
fogyasztani, ám melegen nehezen szeletelhető. 
Mindenféle gyümölccsel finom!!! Akit zavar a 
francia megnevezés, az hívja csak nyugodtan 
tejespitének. 
Forrás: www.mindmegette.hu 
 

HUMOR 
 
Egy férfi szeretett volna megházasodni, de mivel 
három lány is tetszett neki, szüksége volt egy 
módszerre, amivel eldönthette, hogy melyikük lesz 
az ideális számára. Így aztán mindhármuknak adott 
ezer-ezer dollárt, és figyelte, hogy mi lesz a 
reakciójuk. Az első lány fodrászhoz, kozmetikushoz 
ment, a többit pedig szépítőszerekre, ruhákra 

költötte, majd azt mondta: "Lám, mennyire szeretlek, 
azt akartam, hogy a lehető legszebbnek láss 
engem". 
A második horgászfelszerelést, nagy színes TV-t, 
videót, és egy teljes hónapra elegendő sörkészletet 
vásárolt, mondván: "Nagyon szeretlek, és azt 
szeretném, hogy Te a lehető legjobban érezd 
magad".  
A harmadik befektette a tőzsdén a maga ezer 
dollárját, részvényeket adott és vett, opciós meg 
egyéb határidős ügyleteket kötött, és 
megsokszorozta az eredeti összeget: "A pénzt a 
közös jövőnk megalapozására fordítjuk majd, és 
hosszú, boldog házasságunk lesz".  
Emberünket teljesen lenyűgözték a lányok, és csak 
nagyon nehezen tudott választani közülük. Végül, 
hosszas gondolkodás és elemzés után azt a lányt 
választotta, amelyiknek legnagyobb volt a melle. 
 

GYEREKEKNEK 
 

Ha a megfejtett keresztrejtvényt behozod a 
szerkesztőségbe, édességet kapsz jutalmul! 
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