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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 
 
 
Az ünnepek elmúlta után, az Új Év kezdetén 
jómagam és a képviselő testület nevében azt 
kívánom az újság minden olvasójának, minden 
Móricgáton élő családnak, felnőttnek és 
gyermeknek, hogy a karácsonyi szeretet, türelem, 
emberség és jóakarat ne tűnjön el a szívekből! 
Jusson belőle az Új Év minden napjára is, hogy 
munkánkban, családjainkban, közösségi 
életünkben legyen erőnk, kedvünk, hogy 
legyőzzük a nehézségeket, hogy 
megvalósíthassuk a vágyainkat, terveinket.  
Mindezt türelemmel, szeretettel, az együvé 
tartozás örömével tudjuk megvalósítani ebben az 
esztendőben is.  
 
Persze legyünk azért valósághűek, lesznek, és 
vannak is gondjaink ebben az új esztendőben, 
amit meg kell oldanunk.  
A legégetőbb probléma a kövesút állapota. A 
képviselő-testület mindent elkövet annak 
érdekében, hogy az út rendbetétele megtörténjen, 
ehhez az országgyűlési képviselőnk segítségét is 
kértük. 
Terveink között szerepel a Szabadidő park 
kialakítása, amit az önkormányzat szűkös anyagi 
helyzete miatt egyelőre elhalasztottunk, de amint 
rendeződnek az anyagi feltételek megkezdjük a 
munkálatokat.  
A hagyományőrző ünnepeket –terveink szerint - 
továbbra is megtartja az önkormányzat.  

 
Jókívánságaim mellé fogadják szeretettel Kányádi 
Sándor versét, ennél szebbet és jobbat kívánni 
sem lehetne kis falunknak a 2011-es esztendőre. 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 
 

Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. 

Tiszta szívből 

ezt kívánom. 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe', hitbe', kedvbe', 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk... 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. - 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe.' 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Kedves Olvasóim, hallottam hogy volt aki nem 
ismer, és az írásaimat olvasva megkérdezte, hogy 
ki is az a Nagy Endre, aki ezeket a Móricgáti 
történeteket írja.  
Nos, most röviden bemutatkozom azoknak, akik 
nem ismernek, bár a Móricgáti emberek nagyobb 
része bizonyára ismer. Nekik nem kell 
bemutatkoznom. Tehát következik a rövid 
élettörténetem. 
  
Ki vagyok Èn? Kérdezem sokszor magam is. 
Móricgáti homokban kis lábnyomok, mert a homok 
Gyermeke cipőt nem hordott, Fölfutni a buckákra, 
kis karjainkat boldogan kitárva, azt hittük hogy ez 
az egész világ, csak nekünk, kis szegény 
parasztgyerekeknek lett teremtve. De biztos, hogy 
úgy is volt, mert mi ismertük; ami másnak rajta 
csak kóró és gaz, az nekünk illatozó virág. 
Harmatcseppjei, mint igazgyöngyök csillogtak a 
nyarak reggelén. Futó gyíkoknak nem álltuk útját, 
megtanultuk hogy ez a Móricgáti táj minden 
Mennyei szépségével nekünk lett teremtve, a mi 
gyönyörűségünkre, emlékeimben végigsimítom 
tekintetemmel még ma is ezt gyönyörűséges 
lankákat, melyeken annyiszor láttam a napot 
megszületni. Èltető arany sugarai felforralták a 
homokot, amely feketévé égette talpainkat, mert a 
cipőt csak iskolába hordtunk. Iskola, jaj de 

szerettem, mert megtanította a Móric Gyermekét, 
hazaszeretetre, emberségre és becsületre.  
De ha nem is lett belőlem pap, vagy ügyvéd, a 
világ egyik legnagyobb tudását ott kaptam meg, 
meghallgatni, és szeretni az egyszerű 
parasztembert, mert azok még ma is olyan 
hatalmas tudást hordanak magukban, hogy két 
diploma is nyomhatná mindegyikük zsebét. 
Gyermekként is nagyon szívesen hallgattam az 
idős emberek elbeszéléseit, mert annak veleje 
volt. Már Èn is elmúltam ötven, de felötlenek 
előttem még ma is sokszor azok a régi arcok, 
történetek.  
De sok van belőlük! Hogy mennyi igazság rejtőzik 
bennök!  
 
Megölelném legszívesebben azt a sok ráncos 
arcú, zsíros kalapú, kevés szavú öreget, akik ott 
ültek a saját készítésű kisszéken, és megtömték 
pipájukat a mórici kapadohánnyal. Aztán lassan 
valami történetbe kezdtek. De sok ilyen név van 
előttem, akik maguk is hozzájárultak a Móric 
színességéhez. Dávid bácsi, Bagoly bácsi, Sávai 
bácsi, Bakró Pista bácsi. De még nagyon sok 
nevet fölsorolhatnék. Hogy aztán igazat mondtak-
e, ezen Én soha nem gondolkodtam, mert az 
egész egybekötve, egy óriási csokor Móricgáti 
igazság, bölcsesség. Talán mert leírom, és egy 
emberöltővel segítem tovább élni, akkor már 
nagyon megérte. Ha már három ember elolvassa 
azt, és mosolyra fakad, vagy könnyezik, akkor 
már nem volt hiába.  
 
Hogy ki vagyok Èn? Egy darab Móricgát, onnét 
nőttem ki, és oda térek vissza. Egy hang a Mórici 
Emberek közül, egy szív, aki ezért a kis Tájért 
dobog, és ha majd egyszer már nem dobog 
tovább, akkor egy leszek a homokkal, a 
harmatcseppekkel, a madarak énekével, 
esténként majd ott ülök a régi, elment mórici 
emberekkel és meséljük a történeteinket. 
 
Írta Nagy Endre, a móricgáti Nagy Mihály 
gyermeke, akit a „Kinszler” tanya melletti házukból 
egészen a németországi Passau-ig vetett a sors. 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 

Kamarai biztos irányítja az 
agrárkamarákat 

Agrárkamarai biztosnak nevezte ki Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter Dr. Zöld Sándor 
mérnök-közgazdászt, akinek a többi között feladta 
lesz az agrárkamarai törvény előkészítése, a 
társadalmi vita lefolytatása, továbbá a kamarai 



Móricgáti ÚJSÁG 2011. január 3. oldal 

alapszabály tervezetének összeállítása és a 
vagyonjogi jogutódlás tisztaságának biztosítása. 
Szándékaink szerint az új agrárkamara 
kiterjesztené tagságát az agrár- és 
élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés 
gazdasági szereplőinek legszélesebb körére, 
mindamellett jól működő szolgáltatásaival vonzani 
fogja a gazdákat az agrárkamarában történő aktív 
részvételre. A tervek szerint a tagság alanyi jogon 
jár - hangsúlyozta a vidékfejlesztési miniszter. 
  
A  Kormány célul tűzte ki, hogy önálló törvényt 
alkot az agrárkamarai rendszerről. Egy jól működő 
agrár-önkormányzati rendszer hatékonyan 
segítheti a magyar gazdák tájékozódását a hazai 
és európai uniós pályázati feltételek, a földügyi és 
adózási kérdések, jogszabályok rengetegében, 
továbbá segítséget nyújthat a szakoktatás 
területén. 
  
Az agrárkamarai biztos kirendeléséről szóló 
törvény értelmében az Országgyűlés úgy döntött, 
hogy az új agrárkamarai rendszer felállásáig, a 
szervezési munka irányítására agrárkamarai 
biztost nevez ki. Az agrárkamarai biztos 
kinevezésével a Vidékfejlesztési Minisztérium 
célja szervezetileg és vagyonjogilag olyan 
helyzetet teremteni, hogy az új törvény alapján 
felálló Magyar Vidékfejlesztési, Agrár- és 
Élelmiszergazdasági Kamara és a megyei és 
fővárosi agrárkamarák a jövőben igazi 
köztestületként működhessenek, és munkájukat a 
tagsággal és a választmánnyal 2011 közepén 
megkezdhessék. 
Forrás: MA 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

Anyakönyvi hírek  
December 1.-től december 31.-ig 

 
Születés: nem volt. 
Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás:  Szegesdi István /élt 57 évet/, Tóth 
Vilmos /élt 51 évet/. 

Búcsúzunk tőlük! 
 
 

Új autóbusz-járatok  
 
December hónapban új autóbusz járatok 
indultak Kiskunmajsa és Móricgát között, 
minden bizonnyal a szakrendelésekre való 
eljutás megkönnyítésére. Ezt megkérdőjelezi 

ugyan, hogy a hivatalos Volán menetrend 
szerint csak a tanév időtartama alatti 
munkanapokon közlekednek az új járatok.  
 
7 óra 45 perckor indul Kiskunmajsáról, - 
Szankon keresztül - Móricgátra, /érkezés 8 óra 
20 perc/, 
vissza 8 óra 25 perckor megy a Móricgáti régi 
postától - Szankon keresztül - és 9 órakor 
érkezik Kiskunmajsára. 

14 óra 45 perckor indul Kiskunmajsáról - 
Szankon keresztül, - és 15 óra 20 perckor 
érkezik Móricgátra a régi posta épületéhez. 
 

FALUKARÁCSONY 
 

 
 

 
Fotók: Ifj. Szabó Jenő 

 
A Falukarácsonyt az idén is december 23.-án, a 
szentestét megelőző napon tartotta a Móricgáti 
Önkormányzat. 
A Polgármester Úr köszöntőjében az egymásra 
figyelésre és az ünnep lényegére hívta fel az 
emberek figyelmét. 
A Jászszentlászlói Hangász együttes színvonalas 
műsorral ajándékozta meg a megjelenteket. 
A műsor után jó kedélyű beszélgetéssel múlattuk az 
időt a teázás, forralt-borozás közben. 
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GYEREKEKNEK 
 

 
 
Kössétek össze a rajzon szereplő számokat 
emelkedő sorrendben. Aki a kialakuló képet behozza 
a szerkesztőségbe édességet kap jutalmul. 
 

HUMOR 
 
Egy faluban az asszonyok kikapósak, de 
ugyanakkor nagyon vallásosak is. 
Naponta tömegesen mennek a paphoz gyónni, aki 
már nem bírja idővel és energiával. Hogy 
gyorsabban menjen, azt tanácsolja az 
asszonyoknak, hogy ne igazán részletezzék a férjük 
megcsalását, hanem helyette mondják csak azt, 
hogy "elestem". 
Ezek után már azzal mennek a nők gyónni, hogy 
"tegnap háromszor is elestem". 
Később új pap kerül a faluba, nála is az eleséseiket 
gyónják meg a nők. 
A pap felkeresi a polgármestert, felhívja a figyelmét, 
hogy ideje volna megjavítani a falu utcáit, mert a nők 
folyton elesnek. 
A polgármester tud az előző pap és a nők 
megegyezéséről, és elkezd hangosan hahotázni.  
Erre megszólal rosszallóan a pap: 
- Polgármester úr, nem értem, miért olyan 
mulatságos ez, amikor a maga felesége is legalább 
25-ször elesett a múlt hónapban! 

☺ 

A kereskedelmi hajó kapitánya a kalóztámadáskor 
mindig kéri a vörös ingét. A kérdésre hogy miért, azt 
válaszolja, hogy ha megsebesül, a kiömlő vére nem 
bátortalanítsa el a legénységet. Ez így megy minden 
támadás előtt. 
Egyik nap közlik vele, hogy egész kalózflotta támad 
a hajóra. Erre a kapitány: 
Akkor most hozzátok a barna nadrágomat! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Édes vagy sós kifli 
 
Hozzávalók: 1,2 kg liszt, 7 dl tej, 1 púpos evőkanál 
cukor, 10 dkg élesztő, 3 dl olaj. 
A hozzávalókból jól kidolgozott kelt tésztát 
készítünk. Ha duplájára kelt, 6 egyforma gombóccá 
osztjuk. 
A gombócokat egyenként kerekre gyúrjuk, és 
kinyújtjuk. 8 cikkre vágjuk és a felső, széles végénél 
kezdve szorosan feltekerjük. 
Zsírozott tepsibe rakjuk, és felvert tojással 
megkenjük. Reszelt sajttal, szezámmaggal vagy 
köménymaggal megszórjuk és megsütjük. Meg is 
tölthetjük tetszés szerint túróval, dióval, mákkal, 
lekvárral. 
 
A fenti recept alapján készült az Idősek Napjára a 
sós sütemény. Ugyanezt a tésztát krémsajttal 
töltöttem meg. 
 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Szabóné Rabi Anikó 
 

KEZDŐDIK A FARSANG 
  
Vízkereszttől Hamvazószerdáig tart. 
Nálunk kb. 610 éve tartják, a királyi udvartól a 
legkisebb falvakig mindenütt farsangoltak. 
Legjellemzőbb mozzanata az álarcos, jelmezes 
alakoskodás.  
Ebben az időszakban bálokat, mulatságokat, 
népünnepélyeket szerveztek. 
A párválasztás és az esküvői szezon időszaka is 
volt.  
Csúcspontja a karnevál, magyarul a farsang farka, 
ami az utolsó farsangi vasárnaptól  
hamvazószerdáig tart.  Farsang farkán tartják a riói 
és a velencei karnevált is. Nálunk legismertebb a 
mohácsi busójárás.  
Ebben az időszakban hétfőn tartották az 
asszonyfarsangot. Ekkor a nők éppen úgy 
mulathattak, mint a férfiak.  
Húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Ekkor 
temették a farsangot: szalmabábut, koporsót 
égettek. 
Hamvazószerdától kezdődik a 40 napos nagyböjt, 
amikor tilos mindenféle mulatozás. 
 


