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Tollas Tibor: Hozsanna húsvét 
 
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll, 
Sziklasírodból föltámadtál 
És csodát műveltél megint. 
Puszta földünk virággá ébred, 
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked, 
Jézus, naparcod rám tekint. 
 
Hozsanna húsvét! Hitünk sója, 
Bénák, betegek gyógyítója 
Fénypallósodtól a halál 
Sötét szárnyával éjbe rebben, 
Szétáradsz bennem győzhetetlen, 
Romlandó testem talpra áll! 
 
S futnék a fénynél sebesebben, 
Húsvét tüzét a holt lelkekben 
Gyújtani elvesző úton. 
Hírül adni a beteg, fáradt 
Társaknak újuló csodádat. - 
Hozsanna Néked Jézusom! 
 

A tavasz, a húsvéti újjászületés, a 
jövőbe vetett bizalom jegyében 

kívánunk minden kedves olvasónak 
áldott Húsvéti ünnepet! 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Húsvét közeledtével eszembe jutnak a régi, ilyenkor 
ezzel járó izgalmak. Főleg ha lányok is akadtak a 
háznál, akkor volt csak igazi készülődés. Mert ugye 
húsvét hétfője az egyetlen nap az évben, amikor 
akárki jöhet, sőt a házba is be kell engedni, arról 
meg nem is beszélve, hogy étellel-itallal is el kell 
látni.  
Már hetekkel előtte megkezdődött a tanya 
csinosítása. A sok meszelés, bútorhúzgálás, 
ablakpucolás igen megviselte az asszonynépet. A 
férfiember ilyenkor elszöszmötölt a kertben meg az 

állatok körül, csak minél messzebb kerüljön ettől a 
felfordulástól. Ebéd meg úgy sincs, mert ugyan kinek 
volna még ideje a főzésre is. De lassan azért 
minden a helyére került, tisztaság és rend, friss 
meszelés illat uralkodott a házban. A konyha 
felmázolva, sárga homokkal felszórva, kicserélt 
falvédők, vasporral lekent sparhelt-platnik. Este a 
gazda igen csak restelkedve ment be, még a 
kalapját is alig merte lerakni, nehogy rászóljanak 
érte. Pár nappal az ünnepek előtt, mindenhól fövő 
kocsonya illata terjengett, a kemencében pirultak a 
kalácsok. A tisztaszobában a tányérokba mert 
kocsonya hűlt, kis őrölt paprikával megszórva. Aztán 
odakerültek még a füstölt kolbásszal, főtt sonkával 
megrakott tálak. Teli szakajtó főtt tojás. Demizsonok 
megbuggyantva jó homoki mórici borral.  
Most már aztán jöhetett a locsolkodás napja, minden 
munka kész, az asszonyok és leányok szépen 
megfürödve, ünneplő ruhában, izgatottan 
leselkedtek az ablakon kifelé. Kutyaugatásra aztán 
visongva, szaladgáltak és tettetett ijedtséggel 
találgatták hogy vajon ki is az, aki hozzájuk jő! 
Nagyon sokszor a lányok ilyenkor találták meg a 
későbbi párjukat, aki most fehér ingben, mellényben, 
virággal a kikefélt kalapján engedte magát beljebb 
tessékelni. Kínálták, Ö evett és ivott, de a szemét le 
nem vette az olykor ránevető leányzóról. Ahogy az 
kínálta, csacsogott, lopva rápillantott, a legény már 
tudta hogy érdemes-e máskor is erre jönni.  
Kölnivel régen nem annyira locsolkodtak, csak saját 
készítésű rózsavízzel. Verset sem tanultak, inkább 
valami illő mondókát maguk faragtak. Aztán csak 
ültek nagyokat hallgatva, illően válaszoltak, ha valaki 
kérdezett. Berúgni nem volt illő, mert a részegnek 
senki sem örült, mert ha egy ilyen egyszer valahová 
betelepedett, akkor aztán alig akart elmenni. Na 
akármilyen szép is volt ez a nap, egyszer aztán 
ennek is vége lett.  
Már az utolsó vendég is elment, a ház népe a 
jószágok után nézett, aztán szekrénybe akasztották 
a szép ruhát, lassan-lassan egymásután kialudtak a 
pislákoló lámpafények a tanyácskák ablakaiban. Sok 
leány ezen az éjszakán a locsolkodó legényről 
álmodott, rózsavizének illatát még most is érzi 
magán az álmában. 
 

Írta: Nagy Endre 
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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület 2011. március 24-én ülésezett. 
A Képviselők új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot fogadtak el, melyben meghatározták a 
képviselő-testület működésének helyi szabályait. 
Módosult a helyi iparűzési adóról szóló rendelet, az 
ideiglenes tevékenységet végzők köréből kikerült a 
piaci és vásározó kereskedelmet folytatók külön 
szabályozása. Az adó mértéke egyebekben nem 
változott. 
 
Rendeletet kellett alkotni a házasságkötés 
szolgáltatási díjairól, melyben a testület díjmentes 
szolgáltatásként határozta meg a hivatali 
helyiségben illetve azon kívüli és hivatali időben 
illetve azon kívüli időben történő házasságkötést.  
A Képviselő-testület elfogadta a 2011-2015. évekre 
szóló gazdasági programot. 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, 
melyből -nyertes pályázat esetén- műszaki és 
informatikai berendezéseket fogunk vásárolni. 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-
testületével együttes ülést is tartottak ezen a napon.  
Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 
megbízása 2011. június 30-án lejár, ezért az állás 
betöltésére pályázatot kellett kiírni.  
 

Módosult a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
alapító okirata, mely szerint a bölcsödébe az egész 
ország területéről lehet felvenni gyerekeket. Erre 
azért volt szükség, mert a nem helyi gyerekekre 
csak így igényelhetünk normatívát. 
A Képviselő-testületek jóváhagyták a Szent László 
Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási 
Programját. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tisztelt Móricgáti lakosok! 
 
Értesítjük, hogy az intézményi térítési díjak a 
következőképpen változnak 2011. május 01-t ől. 
� Szociális étkeztetésnél az ebéd: 580 forint/adag 
� Házi segítségnyújtás: 57.000 forint jövedelem 

alatt 100 forint/óra, 57.00 forint jövedelem felett 
360 forint/óra 

� Nappali ellátásban részesülők számára továbbra 
is 0 forint/nap. 

� Idősek otthona átlagos szintű ellátás esetén:  
65. 000 forint/hó, 2. 393 forint/nap 
emelt színvonalú ellátás esetén: 80. 000 
forint/hó, 2. 665 forint/nap 

 
Alapszolgáltatási Központ munkatársai 

 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrádi 
Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. Móricgáton a 
tavaszi lomtalanítást május 2. és 4. között tervezi, 
melynek pontos időpontjáról a későbbiekben 
plakáton tájékoztatni fogjuk Önöket. 
 
 
A jó idő beköszöntével egyre többen járunk gyalog 
vagy kerékpárral a faluban, és gyakran 
találkozhatunk kóborló ebekkel. Tisztelettel 
megkérek mindenkit, hogy kutyáik kerítésen belül 
tartására fordítsanak kiemelt figyelmet!  
 

Csontos Máté 
polgármester 

 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Elöreged őben van a gazdatársadalom! Ki 
fog termelni, ha a mai gazdák elmennek 

nyugdíjba?? 
 
Élelmiszer-biztonsági kérdéssé válik Európában a 
gazdák elöregedése: a következő években 4,5 millióan 
mennek nyugdíjba, nem lesz, aki termeljen! Ezért 
stratégiai kérdéssé vált a fiatal termelők „hadrendbe 
állítása” - ez a lényege annak a konferenciának, melyre 
Lajosmizsén került sor, és a fiatal gazdálkodók uniós 
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képviselői cseréltek eszmét a Közös Agrárpolitika 2013 
utáni átalakításáról.  
Mi lehet a magyarországi elöregedés oka? Miért 
nem vonzó a fiatal nemzedékek számára az agrár 
tevékenység?  
Néhány kézenfekv ő válasz:  
• termőföldhöz jutás nehézsége, rendezetlen 

birtokviszonyok  
• az agrárgazdálkodás társadalmi szintű lebecsülése, 

negatív megítélés  
• a tevékenység jellegéből adódó nagy mértékű fizikai, 

szellemi leterheltség  
• az állandó lekötöttség, /pl: juhászat/  
• extenzív munkakörülmények  
• nagy kockázat és ehhez kapcsolódó alacsony és 

bizonytalan munka és töke jövedelem  
• a krónikus tőkehiány /befektetési és forgóeszköz/ a 

pénzintézetek részéről megnyilvánuló tartózkodás az 
agrárium finanszírozásától /miért ???)  

• az alacsony jövedelmezőség, a nehéz élet és 
munkakörülmények  

A helyzetet a finanszírozási és piaci bizonytalanság 
mellett az agráriumra jellemző alacsony 
jövedelmezőség is súlyosbítja – jelentette ki Weisz 
Miklós, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének 
(AGRYA) társelnöke a „Közös Agrárpolitika 2013 után – 
fiatal gazdák a közép-európai régióban” című 
konferencián Lajosmizsén. Az EU-ban a gazdálkodók 
mindössze hét százaléka harmincöt év alatti, némely 
tagállamban a helyzet még válságosabb. Weisz Miklós 
szerint az Európai Unióban a gazdálkodók egyharmada 
hatvanöt év feletti és a következő években nagyon 
sokan mennek nyugdíjba, amely 4,5 millió 65 év feletti 
gazdát jelent. Egy erős, a generációk megújítását 
szolgáló politika hiányában fennáll az a veszély, hogy 
az unió nem lesz képes megbirkózni olyan 
kihívásokkal, mint az élelmiszer-biztonság 
megteremtése, a területi egyensúly fenntartása, a 
vidéki területek életképességének javítása, a környezet 
megóvása és az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése – hangsúlyozta Joris Baecke, a Fiatal 
Gazdák Európai Tanácsának (CEJA) elnöke. Ezért 
üdvözli a CEJA a fiatal gazdákra való utalást az 
Európai Bizottság „A KAP jövője 2020-ig” című 
közleményében. Ezzel összhangban Dacian Ciolos 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos is úgy 
nyilatkozatot, hogy az aktív termelők, a fiatal gazdák és 
az új belépők hatékonyabb és célzottabb támogatására 
szükség van. A Fiatal Gazdák Európai Tanácsa szerint 
a Közös Agrárpolitika I. és II. pillér intézkedéseinek 
kombinációja elengedhetetlen a generációváltáshoz, az 
új belépők és a fiatal gazdálkodók eredményes 
támogatásához. Ezért a CEJA olyan intézkedési 
csomag bevezetését sürgeti a 2013 utáni KAP első két 
pillérének jogszabályi rendszerében, amely támogatja a 
generációk megújítását az agrárágazatban.  
A magyar helyzet lényeges javítást szolgálná a ha 
megvalósulna a fiatal gazdálkodók számára tervbe vett 
,agrárgazdálkodási életpálya modell , mely hosszú 
távon kiszámíthatóvá és vonzóvá tenné a 
mezőgazdasági pályát. Az AGRYA véleménye szerint 
átszervezésekkel, ill. kellő stratégia alapján célzott 
támogatásokkal kell hatékonyan elősegíteni a 

generációváltást. A fiatal gazdáknak valós esélyük 
legyen új technológiai beruházásokra, amelyek 
biztosítják a fenntartható és környezetbarát termelést. 
Sajnos sok tagállamban így Magyarországon sem 
hatékony a fiatal gazdák induló támogatása nemzeti 
költségvetés, aminek okai közt szerepel a forráshiány, 
vagy az eltérő nemzeti prioritás. A magyar fiatal gazdák 
emellett azt javasolják, hogy a farmgyakornoki program 
népszerűsítésével, a részvétel fokozott támogatásával, 
a „reménybeli” ifjú gazdák külföldi munkatapasztalatot 
szerezhessenek, legyen fogalmuk arról, hogy a 
fejlettebb körülmények között, milyen lehetőségek 
rejlenek az agrárgazdálkodásban. Legyen minta 
előttük, hogy milyen körülményeket lehet teremteni, és 
milyen célokat követhetnek a siker reményében.  
Ezeken kívül fontos lenne az agrár életforma 
presztízsét, megbecsültségét, tudatosan országos 
szinten, következetesen növelni. Teret engedni a 
fiatalabb korosztályoknak, hogy hatékonyan részt 
vehessenek az agrár életpálya modell 
megteremtésében, meghallgatva véleményüket és 
építeni rá.  
Ennek a valós, feszítő problémának a hosszú távú, 
biztonságos megoldása, minden európai nemzetnek 
érdeke, ebből Magyarország sem maradhat ki. A tét 
nagy, Európa meg tudja-e oldani az elöregedési 
problémát vagy nem? A Föld lakosságának ugrásszerű 
növekedése, nagy kihívást jelent az élelmiszer ellátás 
tekintetében, de ha így folytatódik, egy-két évtized 
múlva az elöregedett gazdatársadalom nem lesz képes 
megnövekedett igények, de még a saját országa 
lakosságának ellátására sem.  
forrás: Fiatal gazda konferencia 2011.03.23.Lajosmizse  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

EGYHÁZI HÍREK 
 

Ünnepi szentmisék: 
 
Április 17., vasárnap : Virágvasárnapi szentmise  
11 órakor. PASSIÓ a móricgáti hittanosok 
felolvasásá-val. 
Április 23., szombat : Elő-esti szentmise 18 órakor. 
Április 24., Húsvét vasárnap:  feltámadási 
szentmise és körmenet 12 órakor . 
Május 1., vasárnap : szentmise 11 órakor. 
Május 8., vasárnap : szentmise 11 órakor, amikor 
anyák-napi megemlékezést tartunk, melyre 
szeretettel várunk és hívunk minden édesanyát és 
nagymamát, hogy együtt tegyük még szebbé ezt az 
ünnepet! 
 

Bihalné Győri Edit 
és hittanos csoportja 

 
 

Ünnepi református istentisztelet: 
 
Húsvét vasárnap 9 órakor lesz ünnepi úrvacsora és 

istentisztelet. 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

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

 
Születés: Csontos Csenge /szülei: Törteli Erzsébet 
és Csontos László/ 

Gratulálunk nekik! 

Házasságkötés:  nem volt. 

Halálozás: Id. Rokolya Józsefné, született Rokolya 
Jolán /élt 82 évet/.  

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton 2011. 
április 18.-tól 22.-ig fertőtlenítést végzünk! A jelzett 
időben az erős klór ízen kívül időszakos vízhiánnyal 
is számolni kell! 
 

Vízműkezelő 
 

HUMOR 
 
Nyuszika lélekszakadva lohol az erdőben. Találkozik 
a Medvével, aki megkérdi: 
- Miért futsz Nyuszi? 
- Te nem hallottad? Jönnek a vadászok, minden 
medvét lemészárolnak! 
Ketten futnak tovább. Kis idő múlva a Medve: 
- Te Nyuszi, te nem is vagy medve! 
- No ja, de tévedtek már ennél nagyobbat is ebben 
az erdőben! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Formába rakott piskóta 
 
Hozzávalók: 25 dkg babapiskóta, 2-3 dl meggylé.  
A krémhez: 20 dkg őszibarackbefőtt, 1 banán, 1 dl 
gyümölcsjoghurt, 2,5 dl tejszín, 1 cs. habfixáló, 6 dkg 
cukor. 
A lecsepegtetett barackbefőttet apróra összevágjuk, 
a banánt villával összenyomjuk, majd beletesszük 
mindkettőt a cukorral kikevert joghurtba. A 
tejszínhabot és a habfixálót kemény habbá verjük, 
majd hozzáadjuk a joghurtos gyümölcsöket. 
Egy 30x10 cm-es formát, vagy egy szögletes jénait 
kibélelünk frissentartó fóliával. A babapiskótákat 
egyesével megmártjuk a meggylében, és kirakjuk 
vele a forma alját. 
Erre rásimítjuk a krém felét. Ismét rakunk egy sor 
mártott piskótát, kicsit megnyomkodjuk, tömörítjük, 
majd a maradék krémet rásimítjuk. A végén befedjük 
a megmártott piskótával, és kicsit megnyomkodjuk. 
Legalább 2-3 órán át pihentetjük,. Tálaláskor 
deszkára kiborítjuk, eltávolítjuk a fóliát és 
felszeleteljük. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Pallaginé Piroska 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között kilenc különbséget találhattok. Aki a 
helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 
 

 
 

 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindenkinek, akik felejthetetlen halottunk 

 

Id. Rokolya Józsefné 
 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk 

együtt éreztek. 
 

A gyászoló család  
 

 


