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A Szent három nap és a Húsvét ünnepe 
 

Krisztus után 313-ban, a Nagy Konstantin császár 
által kiadott edictum után felszabadult a keresztény 
közösség, és kezdte kialakítani a húsvéti misztérium 
ünneplésének részleteit.  
Hívő keresztény katolikusok beszélgettek arról, hogy 
kinek mit jelent húsvét ünnepe, a szent három nap. 
Volt, aki azt mondta, neki a nagypéntek a 
legfontosabb ünnep, mert akkor halt meg értünk 
Jézus (ő nem is szokott eljönni nagycsütörtökön), 
más azt mondta, hogy számára a nagyszombat, 
illetve a húsvéti vigilia a legszebb, a legjelentősebb, 
mert akkor támadt fel Jézus. A Vatikáni Zsinat előtt 
valóban szét lehetett így választani e napokat és 
bizonyára ebben nőttünk fel. De ma már az egyház 
nem nagycsütörtökről, nagypéntekről és 
nagyszombatról beszél külön- külön, hanem a szent 
három napról. Azt akarja mondani, hogy ez a 3 nap 
egyetlen ünnep, egyetlen titok, elválaszthatatlanul 
összetartozik. Azt, hogy nagyszombat éjjel, 
pontosabban húsvét vigíliáján Jézus feltámadását 
ünnepeljük, azt tudjuk. De a nagypéntek, Jézus 
halálának titka elválaszthatatlan a feltámadástól, a 
halál magában hordja a feltámadást, egyetlen 
valóság két oldala számunkra. S a nagycsütörtök?  
Jézus irántunk való legnagyobb szeretetének 
ünnepe ez. Ekkor adta nekünk testét és vérét, az 
áldozást, a szentmisét. Ebben a szentmisében már 
az első nagycsütörtökön ott volt, s ott van a világ 
végéig. Nagypéntek és a húsvét nincs nagycsütörtök 
nélkül, Krisztus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán 
adta nekünk a kenyérben és borban az ő halálát, 
hogy egyesüljünk vele. Nagycsütörtök estéjével 
kapcsolatban Szent János evangéliuma azt a 

jelenetet idézi fel, amikor Jézus megmossa 
tanítványainak a lábát. Ezzel nemcsak szeretetének, 
de alázatának is a legnagyobb mértékét mutatta be. 
A szeretet és az alázat példáját a tanítványoknak is 
követniük kell.  
Nemcsak a püspöki székhelyeken, hanem a II. 
vatikáni zsinat rendelkezései szerint a plébániai 
közösségekben is meg lehet jeleníteni ezt a 
történetet, mikor tizenkét férfit választ ki a helyi 
lelkipásztor és Jézus képviseletében maga is 
megmossa hívei lábát. Minden szentmisénk 
nemcsak Krisztus egész nagycsütörtöki szeretetét 
hordozza, hanem Krisztus halálát és feltámadását 
nagypéntek és húsvét titkát is. Ezzel egyesülünk 
minden áldozásban. Akik mélyebben megértettétek 
a liturgia titkát talán közelebb kerülnek már 
mindehhez. A húsvét titkát tehát a három szent nap 
együtt fejezi ki, ünnepli. Tegyük idén ismét olyan 
ünneppé ezt a három napot, mint eddig még soha! 
Egyéni életünkben, s ahol lehet, családunkban. 
Találjuk meg a módját, hogyan lesznek ezek a 
napok családunk ünnepei, úgy amint az 
ősegyházban volt, úgy ahogy az egyház liturgiája ezt 
feltételezi. Persze nagy ajándék már az is, ha részt 
tudunk venni az esti közös ünnepléseken, de ezen 
túl is tervezzük meg, hogy családjainkban, hogyan 
tesszük e napokat a húsvéti titkok ünnepévé, 
hogyan lesznek e napok nemcsak csendes napok, 
hanem ünnepélyesek is. Most különösen is volna 
helye a lakásban felállított jelképeknek, kis oltárnak, 
töviskoszorúnak, keresztnek, ami az ünnep titkára 
emlékeztet. S mindenképp legyenek ezek a szeretet 
tetteinek és a bűnbánatnak, megújulásnak napjai 
gyermekek és felnőttek számára, hogy így jussunk 
el húsvét ünnepére és lelkünk örömére. Ez mellett 
még nagyon üdvös lenne, ha időt fordítanánk a 
családi liturgiára, közös imádságra, éneklésre, 
Szentírás olvasására, vagy bármely más lelki 
táplálékra!  
Minden keresztény testvérünknek, aki az élet 
igazságára, az életében Istenre vágyakozik és az Ő 
szeretetét kívánja megtapasztalni, s a világban 
hirdetni, annak szól a húsvéti örömhír: ezt a várva- 
várt életet Jézus Krisztus hozta el megváltó 
szenvedése, halála és dicsőséges feltámadása által! 
Békesség veletek, Alleluja! 

Könyves Péter 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
 

 Dr. SÖRÖS JÓZSEF állatorvos 
2009. március 23-tól 

 
megkezdi állatorvosi tevékenységét. 

 
(Hatósági állatorvosi jogosultsága van, ENAR 
jogosultsága még nincs, de folyamatban van). 
 
Rendelés helye: Jászszentlászló, 
    Dózsa Gy. u. 38. 
 
Rendelési idő:   Hétköznapokon  

   7 - 7.30-ig 
 

Telefon: 70/6677-1-88 
 

 
A Városi Víz-, és Kommunális Kft. Ügyfélfogadása a 
Móricgáti Faluházban megszűnt.  
Szerződéskötésre  
páratlan hét kedden a Bugaci Polgármesteri 
Hivatalban 14-től 17 óráig, 
páros hét kedden a Jászszentlászlói Polgármesteri 
Hivatalban 15-től 17 óráig 
van lehetőség. 

A hulladékgyűjtő cég emblémájával ellátott zsákok a 
Móricgáti Faluházban, minden munkanapon 14 óráig 
lesznek megvásárolhatók. 
A hulladékgyűjtő zsákok díjai /ÁFÁ-val/ 2009.-ben: 

70 l-es: 262 Ft 
80 l-es: 290 Ft 
110 l-es: 377 Ft 

 
Csontos Máté 
polgármester 

 

FALUGAZDÁSZI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A 2009. évi területalapú földtámogatás igénylésére 
2009. április 1. és 2009. május 15. között kerül sor. 
 

A tavalyi évhez hasonlóan a földtámogatás igénylés 
elektronikus úton történik, titkos kód alapján. Az 
elektronikus támogatásigénylésekhez szükséges 
titkos kódokat tartalmazó borítékok a falugazdászi 
irodába megérkeztek. Kérem a tisztelt 
gazdálkodókat, hogy 2009. március 24. és 2009. 
április 1. között a titkos kódot tartalmazó borítékot a 
falugazdászi irodában átvenni szíveskedjenek.  
 

Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú 
földtámogatás igénylés céljából 2009. április 1. és 
2009. május 15. között keressenek fel a 
falugazdászi irodában. Az elektronikus 
földtámogatás igényléshez kérem, hozzák magukkal 
a 2008. évi igénylésüket, valamint a földhasználati 
lapjukat.  
 

Palotás Zsolt 
falugazdász 

 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A 2009 évi, egységes terület alapú támogatás 

igénylés rendje 

2009. évtől a területhez kapcsolódó jogcímek 
tekintetében a támogatási kérelmet elektronikus 
úton kell benyújtani. Ennek értelmében Önök 
eldöntik, hogy milyen formában és kinek a 
segítségével, vagy önállóan kívánják a kérelmét 
benyújtani. Az Ügyfélkapun keresztül történő 
bejelentkezés után ellenőrizni kell a regisztrációs 
adataikat. Amennyiben a kötelezően kitöltendő 
adatai közül bármelyik hiányzik, vagy hibás , akkor 
az elektronikus G002-es adatlap kitöltésével azokat 
módosítani kell. A következő lépésben előhívhatja a 
megelőző évi kérelem adatait, amit a kitöltő program 
segítségével aktualizálhat. Azaz a tárgyévre (ez 
esetben 2009-ra) vonatkozóan módosíthatja a 
terület adatait, a rajzokat stb. Ezt követően a kitöltött 
kérelmet csak elektronikus úton lehet benyújtani. A 
kitöltéssel egy időben a program ellenőrzi a 
kérelembe bevitt adatok formai megfelelőségét és 
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hiánytalanságát, így elektronikus kérelemkitöltés és - 
benyújtás esetén formai hiba miatt nem kell 
szankciótól tartani! Ha saját maga kívánja a 
támogatási kérelmét elkészíteni és benyújtani és 
ehhez megvan a számítógépes, internetes 
lehetősége, megteheti, de előtte az Ügyfélkapu 
regisztrációt, meg kell ejteni, amit bármelyik 
polgármesteri hivatal Okmányirodájában megtehet. 
(A regisztrációhoz személyi igazolvány és 
lakcímkártya, valamint egy e-mail cím szükséges.) 
Ha nem kívánja regisztráltatni magát, illetve nem 
rendelkezik számítógéppel, az elektronikus 
kérelembenyújtást falugazdásza, vagy 
agrárkamarai tanácsadója által is meg tudja 
tenni.. A falugazdász és a kamarai tanácsadó 
munkaköri kötelessége az Ön segítése, ezért 
semmiféle anyagi ellenszolgáltatás nekik nem 
jár, és nem is kérhetnek érte.  

Az MVH mindenki részére elkészítette a tavalyi 
kérelme alapján a megszemélyesített anyagát, és 
készített egy tájékoztató levelet, melyet átvehetett a 
falugazdásztól. Ebben a tájékoztatáson kívül van 
egy kód, melynek segítségével az Ön anyaga 
elérhető és kezelhetővé válik. Ez titkos, csak Ön 
láthatja, ill. akinek meghatalmazást ad. Ezt a 
támogatás igénylésekor feltétlen hozza magával. 
Amennyiben Ön eddig nem igényelt támogatást, és 
most szeretne, azonosító kódot kell kérnie  az MVH 
megyei kirendeltségétől, amennyiben olyan területre 
kíván támogatást kérni amely eddig nem szerepelt a 
támogatási kérelmeiben, megteheti ,ha az adott 
terület bizonyíthatóan , a művelési ágának megfelelő 
művelés alatt állott, 2003 évben is. 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 

EGYHÁZI HÍREK 
 

Ünnepi szentmisék: 
 

Húsvét vasárnap 9 órakor feltámadási szentmise 
és körmenet. 
Húsvét hétfőn 9

30
 órakor ünnepi szentmise. 

 
 

Ünnepi református istentisztelet: 
 

Húsvét vasárnap 9 órakor lesz ünnepi úrvacsora 
és istentisztelet. 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

Anyakönyvi hírek 
2009. március 1.-től március 31.-ig 

 
Március hónapban anyakönyvi esemény nem 

történt. 

Tisztelt adózók! 
 

A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi 
adófelajánlásokat. Kérjük, hogy a 2008. évi 
adóbevallások elkészítésekor is támogassák 
egyesületünket az szja. 1%-ának felajánlásával.  
 

Adószám: 18363845-1-03. 
 

 

Lomtalanítás 
 

Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy az éves 
LOMTALANÍTÁS Móricgáton 

2009. április 23.-án /csütörtökön/ történik. 
 

A lomtalanítás során az összegyűjtött hulladékot 
azon a napon helyezzék ki a kuka mellé, amelyiken 
a rendszeres hulladékszállítás is történik, reggel 6 
óráig. 
 

Kérjük, hogy a lomtalanítás során a következő 
hulladékokat ne helyezzék ki: építési törmeléket, 
zöldhulladékot, állati tetemet, gumiabroncsot, 
veszélyes hulladékot /festék maradvány, 
akkumulátor, sütőzsiradék, növényvédő szer, 
fénycső/.  
 

Zöldjárat 
 

Móricgáton az alábbi CSÜTÖRTÖKI napokon 
szedjük a zöldhulladékot: 

 

Április 16., május 14., Június 11., Július 16., 
augusztus 13., szeptember 10., október 15., 

november 12. 
 

A zöldjárattal összeszedjük és elszállítjuk az ingatlan 
előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezett 
zsákban vagy legfeljebb 80 cm-es hosszúságú 
kévébe összekötve, max. 30 kg súlyig a /kuka mellé/ 
kihelyezett zöldhulladékot. A zöldhulladék gyűjtésére 
nem kell a rendszeresített a cég emblémájával 
ellátott zsákot megvásárolni. 
 

Kérjük Önöket, mivel a két hulladékfajta gyűjtése 
egyszerre történik, egyértelműen a vegyes 
hulladéktól elkülönülten a szállítási napon reggel 6 
óráig helyezzék ki a zöldhulladékot is. 
 

Mit tehetünk a zöldhulladék gyűjtőzsákjába?: Olyan 
növényi hulladékot, amely kertekből származik 
/fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, 
faforgács, fa, száraz szalma, lomb/, virágágyi 
növényeket, vágott virágokat, kezeletlen 
kéregdarabokat, konyhai hulladékokat /zöldség- és 
gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, 
tojáshéj/, illetve egyéb növényi származékokat. 
 

Városi víz-, és Kommunális Kft. 
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HUMOR 
 
Julist elszerződtették cselédnek a szomszéd faluba, 
az országos hírű mintagazdához, aki állítólag 
takarékos természetének köszönhette a 
gyarapodását. 
A lány pár hónapi munka után egyszer csak otthagy 
csapot-papot és hazaszökik az apjához. 
- Hát beléd meg mi ütött, Julis? - kérdi az apja. 
- Még nem telt le az esztendő! 
- Tudom, édesapám, de idehallgasson: márciusban 
kimúlt a gazda tehene. 
Egész márciusban marhahúst ettünk. 
Áprilisban megdöglött az anyakoca, négy hétig nem 
volt más, csak disznóhús. 
Azután májusban a kanca lehelte ki a páráját, 
úgyhogy májusban végig lóhúst ettünk. 
- Julis, Julis, hát ez még nem olyan szörnyű! 
- Igen, de most meg a gazda anyja van a halálán… 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Csokoládés-ribizlis kocka 

 
Hozzávalók:  

 22,5 dkg vaj 

 22,5 dkg cukor, 

 csipetnyi só, 

 1 zacskó vaníliás cukor, 

 6 tojás, 

 7,5 dkg liszt 

 csipetnyi sütőpor, 

 30 dkg darált mogyoró vagy dió 

 1 üveg ribizli, vagy áfonya lekvár, 

 7,5 dl tejszín, 

 3 zacskó habfixáló, 

 20 dkg omlós keksz, /kb 30 db/ 

 3-4 evőkanál fehérbor, vagy almalé, 

 a díszítéshez csokoládé, tejszínhab és ribizli. 
 
Robotgéppel a puha vajat a cukorral, a sóval és a 
vaníliás cukorral krémesre keverjük, majd egyenként 
beledolgozzuk a tojásokat. Apránként hozzáadjuk a 
sütőporral és a mogyoróval elvegyített lisztet. 
A gáztepsit /32x39 cm/ margarinnal kikenünk. 
Beleöntjük a kevert tésztát és előmelegített sütőbe 
toljuk. 175 fokon 20-25 perc alatt megsütjük, és a 
tepsiben hagyjuk kihűlni. 
A kihűlt tésztalapot ribizli vagy áfonya lekvárral 
megkenjük. A tejszínt kemény habbá verjük, és 
közben beleszórjuk a habfixálót. A tejszínhabot a 
lekváros tésztalapra simítjuk. 
Az omlós kekszeket a fehérborba vagy almalébe 
mártjuk /de ne áztassuk el őket/, majd kis közöket 
hagyva, szabályos sorokban a tejszínhabrétegre 
fektetjük. A süteményt éjszakára, vagy lehetőleg 12 
órára hűtőszekrénybe tesszük. 

A csokoládét megolvaszthatjuk /legkönnyebben a 
készen kapható csokoládémázzal tudunk bánni/ és a 
kekszekre csorgatjuk, /becsíkozzuk őket/. A 
süteményt a kekszek között kockákra vágjuk. 
Tejszínhabbal és ribizliszemekkel, vagy egy csepp 
lekvárral díszíthetjük a sütemény-kockákat. 
Nagyon finom, kiadós és mutatós sütemény! 

 

GYEREKEKNEK 

 

1. Fákat ültet   Á S     

2. Valamit a földbe rejtő     Á  S   

3. A szöcske rokona   Á S     

4. Rejtély     T O   

5. Rendszeresen elmegy  
v.hová     J Á   

6. Hátrafelé megy T O       

7. Szatyor   Á S     
 

Írj be olyan szavakat, amelyekben a „tojás” szó 
valamelyik – felajánlott - része szerepel. A helyes 
megfejtés esetén vastag függőleges keretben a 
húsvéti tojás egyik jelzőjét kapod. 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 

 

LOCSOLÓVERS 

 
Locsolóvers Katinak 

 
Jó reggelt, jó reggelt, 
Felvirradt a húsvét, 
Béget már a bárány, 
Felvidult a bús rét. 
Eljöttem hát én is 
Eléd tündökölni, 
Bár ha nincs is kútvíz, 
Van helyette kölni. 
Zöld erdőn át jöttem 
Hozzád tegnap este,  
Lépteimet farkas, 
S kilenc medve leste. 
Eljöttem én mégis, 
Hozzád, Kata, bátran, 
Virág-lényed látni 
Immár nagyon vártam. 
Eljöttem, itt vagyok,  
Eluntam locsogni, 
Megkérdem hát Tőled, 
Szabad-e locsolni? 
 


