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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Móricgát nyugodt csendjét egy hangosan berregő, 
erőlködő teherautó zavarta meg, amint nehéz 
rakományával lassan befordult a Bezsenyi boltnál, 
néhány métert a homokkal küzdve még egyet 
zöttyent, majd hörögve megállt. Àtizzadt ingű, 
kalapos emberek lenyitották az öreg Csepel oldalát, 
és megfontolt pontossággal elkezdték lepakolni a 
téglát.  
Ezen a héten már vagy a tizedik fuvar ez, és még jó 
néhány teherautóval jön még majd. Itt a forró 
homokban, a hervadó levelű akácfák közé precízen 
összerakott téglarakások bizony sok találgatásra 
adtak okot a nép körében. Főleg amikor elkezdték a 
kutat építeni. Tágasat, mélyet, beton födémmel. 
Nem gémeskút lészen, de nem ám, hanem olyan 
igazi pumpálós kút. A téglából meg egy igazi új 
kéttermes, lakásos, palatetős iskola épül, nagy 
ablakokkal. Alaposan megfontolt, jó ez a hely. Hátul 
nem messze a Tsz iroda sárgállik. Itt a bolt, meg hát 
gyerekes tanya is van elég. Meg aztán a Tsz major 
is itt lesz felépítve egy kihajításnyira. Meg van az 
engedély a KMP -től, meg ami még ezzel jár. Ha 

minden jó alakul, két év alatt már föl is épül, a régit 
már úgyis az összedőlés fenyegeti egy jó ideje. 
Tehát minden rendben van, minden papír aláírva, 
mindenkielégedett..... 
 
Pontosabban majdnem mindenki, mert amikor az 
elöljáró este hazavergődött egy nehéz pártgyűlésről, 
/mert ugye ott Ö volt a titkár, a fontos ember, a Móric 
legfontosabb döntéseit is neki kellett jóváhagyni, be-, 
föl-, meg előterjeszteni/ - szóval, amikor megékezett, 
és elmerengve kanalazta a vacsorát, a felesége 
ráripakodott!  
- Aztán szóltál e, hogy ide építsék az iskolát? Vagy 
majd a mi gyerekeink tapossák majd télen a havat?  
- Döntöttek!  
- Hát nem megmondtam, hogy mit mondj, de hát 
beszélhetek én, rám senki sem hallgat! –  
Az elöljáró, Móric fontos embere erre aztán letette a 
kanalat.  
- Hát mit gondolsz Te? Nem úgy van az, már ott van 
a tégla, meg kút is van már, meg aztán az 
engedélyek, meg a KMP, meg minden, hát nem úgy 
van az hogy csak mindent áthordunk.  
De az asszony csak pörölt: - Mi az a pár tégla? Ha 
kell, a kötőmben gyalog áthordom egyedül az 
egészet!  
Mondta és mondta a magáét. az elöljáró erre már 
nem szólt semmit csak kiment az állatok után nézni. 
Eltelt néhány nap, esős lett az idő, a földeken már 
nem lehetett dolgozni. De tétlenségre most nem volt 
idő, egy szekér fordult ki a bolt mögül, majd még 
egy, és még több. Szekerek hosszú sora hordta a 
már egyszer lerakott téglát, az új helyre, amelyet 
nem a gyűlés szavazott meg, nem is a párt, nem is 
az elöljáró.  
 
Nem, hanem egy még erősebb, akivel az egész 
apparátus nem tudott szembeszállni. Az asszony 
döntött így, és ezen nincs mit tárgyalni. Ennek így 
kell lenni, és így is lett. Oda épült az iskola, majd 
mellé még a kultúrház, majd az új falu. Nincs már 
meg az elöljáró, a felesége sincs már, senkije sincs 
már itt, de itt maradt az iskola, az eredetileg tervezett 
helyen az akácnövések között még meglehet lelni a 
kutat, ami mellől egy asszony elhordatta az iskolát! 
 
 

Nagy Endre 
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A SZENT KORONA OLTALMÁBAN 
 
Miért is nagyon fontos számunkra a Szent 
Korona?  
 
Azért, mert nem múzeumi tárgy, egykori 
koronázási kellék, vagy a dicső múlt megőrzött 
emléke, mint ahogy azt sokan, magukat 
magyarnak mondó emberek is gondolják. A Szent 
Korona a keresztény magyar közösségnek, 
nemzetünk egységének a szimbóluma.  
 
Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya, 
Magyarország patrónusa, a Szent Koronának, 
amelyben Isten Égi és földi birodalmának az 
egybeszövődése fejeződik ki, a harmadik központi 
alakja. Ennek a felfogásnak dogmatikai alapja 
Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony 
ünnepe. Történelmi alapja a magyar nép ősi 
Boldogasszony hagyománya, továbbá annak 
bizonyossága, hogy Magyarországot Szent István 
a Szent Szűz oltalmába ajánlotta.  
Településünkön ezt különösen is megünnepeljük, 
hiszen ez katolikus templomunk igazi és nagy 
búcsúünnepe, nem sokkal Szent István király 
ünnepe előtt, aki ezen a napon tért vissza a 
Teremtőhöz. Máriát, Magyarok Nagyasszonyát mi 
magyarok kiváltásosan is a Szent Koronával és 
gyakran királyi díszekkel felékesítve ábrázoljuk.  
 

A Szent Koronára azonban 
nemcsak szimbólumként 
tekinthetünk, hanem az ún. 
Szent Korona-eszme értelmében 
benne nyilvánul meg a magyar 
nemzet fölött gyakorolt hatalom 
teljessége. Azt fejezi ki, hogy a 
hatalom megtestesítője, a 

legfőbb hatalom alanya a Szent Korona, amely 
erejét, hatalmát a nemzettől kapja és az uralkodó 
valójában a Szent Koronától kapja azt a hatalmat, 
amelyet azután meg is oszt a nemzettel és 
megosztva gyakorolja.  
 
De vajon mit is jelent koronánknak ez a “szent” 
jelzője? A Szent Korona (sacra corona) nem egy 
szentnek nyilvánított, vallási fogalom, hanem az 
Egyház által szentté avatott s a magyar nép által 
szentekként tisztelt királyaink által viselt, általuk 
mintegy megszentelt, a hagyomány által szentnek 
(sacra) tekintett évezredes jelvénye a magyar 
államiságnak. Nem az uralkodó, hanem az ország 
Szent Koronája tehát a magyar állam folyamatos 
fennállásának a jelképe.  

A Szent Korona története, csakúgy, mint 
magyar népünké, viszontagságokkal teli. A 
történelem viharaiban számtalanszor akarta 
megsemmisíteni az ellenség: menekítették a 
törökdúlás idején és Windischgrätz seregei elől. A 
XX. század diktatúrái is szívesen megszabadultak 
volna a Szent Koronától. Már 1918-ban, az ún. 
„őszirózsás forradalom“ idején terjesztettek a 
megsemmisítésére buzdító röplapokat. A Károlyi-
féle nemzetárulók regnálása idején feloszlatták a 
koronaőrséget és megszüntették a koronaőri 
intézményt. Kun Béla, egy müncheni ószeresnek 
akarta eladni a Szent Koronát 100000 frankért. 
Jelképes epizódja a Szent Korona sorsának a 
csehszlovák kormány. 

 
A II. Világháború végének közeledtével a 

szovjet megszállók és csatlósaik elől a Szent 
Koronát Ausztriába menekítették, majd 1978-ig az 
Egyesült Államokban őrizték. Ekkor adták vissza 
Magyarországnak, ahol először a Nemzeti 
Múzeumban, majd a millenniumi évtől kezdve a 
Parlamentben helyezték el. 

 
Ma sem mindenkinek tetszik azonban, hogy a 
Szent Korona méltó helyére került. A 
nemzetidegen elemek továbbra is 
megsemmisítendő célpontnak tekintik Szent 
Koronánkat. Féktelen gyűlöletükről tanúskodnak 
az olyan, balliberális médiában megjelent cikkek, 
amelyekben gúnyolják szent ereklyénket. Néhány 
éve egykori vezető – ma már bukott - politikusok 
azt is kilátásba helyezték, hogy a magyar 
igazolványokról is eltüntetik a Szent Korona 
szimbólumát, mivel az „irredenta jelkép”, amely 
sértheti a szomszédos népek érzékenységét. 
 
A Szent Korona és népe azonban mindig 
átvészelte a történelem viharait. Nem tudták 
megsemmisíteni a sötétség erői, mert fénye 
mindig utat mutatott nemzetünknek, hogyan 
meneküljön meg a pusztulástól. Ne feledjük: csak 
akkor maradhatunk meg kereszténynek és 
magyarnak – a külső és belső ellenség támadása 
közepette is – ha ma is a Szent Korona 
tanításának útmutatását követjük!  
 

Óh, mennybe fölvett Szűz Mária, magyarok 
Nagyasszonya országunknak, kis falunknak és 

templomunknak Patrónája, Szent István királyunk 
és minden magyar szentek és boldogok – 

könyörögjetek érettünk! Ámen. 
 
 

Könyves Péter 
kántor 
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A Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelA Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelA Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelA Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt, ettel meghívja Önt, ettel meghívja Önt, ettel meghívja Önt,     
F A L U N A P I  rendezvényünkre, melyet F A L U N A P I  rendezvényünkre, melyet F A L U N A P I  rendezvényünkre, melyet F A L U N A P I  rendezvényünkre, melyet     

2010. augusztus 20.2010. augusztus 20.2010. augusztus 20.2010. augusztus 20.----án, Szent István ünnepén tartunk!án, Szent István ünnepén tartunk!án, Szent István ünnepén tartunk!án, Szent István ünnepén tartunk!    
 

Helyszín: Móricgáti Művelődési Ház területe. 
 

Program:  
1212121200000000 óra: óra: óra: óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője. 

 Kapus Krisztián országgyűlési képviselő ünnepi beszéde. 

 Új kenyér szentelés és áldás. 

1313131300000000 óra: óra: óra: óra: Ebéd /birkapörkölt, savanyúság/ Az ebédjegyek ára 900 Ft, megvásárolhatóak a 
helyi boltokban aug. 16.-án 16 óráig, ezután pedig Lajter Józsefnél. 

Az ebéd ideje alatt Gyóni György cigányzenekara játszik. 

1414141400000000 óra: óra: óra: óra: Kovács Kati könnyűzenei műsora. 

1111444445454545 óra: óra: óra: óra: Gyermek hastánc-bemutató. 

1111555500000000    óra:óra:óra:óra: Búzavirág Néptánccsoport fellépése. 

1616161600000000 óra: óra: óra: óra: Madarasi negyventagú tangóharmonika-zenekar műsora. 

1919191900000000 órától: órától: órától: órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével. 

2222222200000000 óra: óra: óra: óra: Tűzijáték. 

Egész napos programjaink:  
Művelődési Ház előterében: kézműves foglalkozások.  
Művelődési Ház nagytermében: Helyi kézművesek alkotásainak bemutatása. 
 

Ingyenes légvár, játékos vetélkedők a gyerekeknek. 
 
 

 Csontos Máté 
 polgármester 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
2010. július 1.-től 31.-ig 

 
Házasságkötés:  nem volt. 
Születés:  Takács Hanna /szülei: Kurucz Csilla és 
Takács András/. 

Gratulálunk! 

Halálozás:  nem volt 
 

 
A móricgáti Nagyboldogasszony ünnepi szentmise 
augusztus 15-én (vasárnap) de. 10 órakor kezdődik 
és körmenettel zárul. Várjuk a kedves testvéreket 

erre az ünnepi szentmisére! 
 

Könyves Péter 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Tejfölös csodabogár  
  

Hozzávalók : 20 dkg liszt, 25 dkg kristálycukor, 1 
nagy doboz tejföl (375 gramm), 2 tojás, 1 csomag 
sütőpor, 10 dkg tortadara. 
  
Elkészítés : A sütőt melegítsük elő. A tojásokat 
keverjük ki a cukorral /géppel 3-4 perc/ utána tegyük 
bele a tejfölt, majd a sütőporos lisztet. A legvégén 
keverjük bele a tortadarát, hogy ne legyen ideje 
elázni. /Így sütéskor nem fog lesüllyedni a tészta 
aljára./ Sütőpapíros, vagy kivajazott tepsibe téve 
tegyük az előmelegített sütőbe és alacsony 
fokozaton, lassan süssük készre úgy, hogy ne 
nyitogassuk a sütő ajtaját (ez nagyon fontos).  
Kb. 160 fokon, 30 perc alatt készül el.  
A tetejére tehető csokimáz, kókuszreszelék vagy 
csak porcukorral szórtjuk meg. 
Tortadarát használhatunk színeset is, és tehetünk 
bele kókuszreszeléket is. 
Gyorsan és könnyen elkészíthető mutatós, finom 
sütemény! 

www.andi1976.gportal.hu 
 

HUMOR 
 

Szavak, amelyeket nehéz kimondani ittas 
állapotban: 
Manifesztáció 
- Innovatív 
- Prejudikáció 
Szavak, amelyeket NAGYON nehéz kimondani ittas 
állapotban: 
- Dezoxiribonukleinsav 
- Individualizmus 
- Cogito ergo sum 

- Termékspecifikáció 
Szavak, amelyeket LEHETETLEN kimondani ittas 
állapotban: 
- Köszönöm, de inkább nem feküdnék most le veled. 
- Nem kérek több italt, köszönöm. 
- Sajnálom, de a szőke nagymellű nők nem az én 
eseteim. 
- Jó estét biztos úr, szép esténk van, nemde? 
- Á, senki nem szeretné hallani, ahogy énekelek. 

www.viccesviccek.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 
 

 
 

 
 

A két kép között nyolc különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet 
kap jutalmul. 


