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  Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  

…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  

…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.  

                                         Juhász Gyula 

 

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk településünk 

apraját-nagyját  

a már hagyományossá vált 
 

FALUKARÁCSONYRA 
2011. december 22.-én, 15 30 órára 

 

a Faluháznál felállított karácsonyfához. 

 

Közreműködik a Jászszentlászlói Hangász 
Együttes.  
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Megkezdődtek a hideg decemberi fagyok. Hó még 
nem esett, de az illata valahogy már a levegőben 
volt. Nyomorúságos idők jártak. Alig pár éve az 56-
os forradalom lefojtásának. Igaz most nincs Rákosi, 
de nincsen más se nagyon. A Tsz-ek is, a tagok is 
igen érzik a szükséget. Úgy a városokban, mint a 
falvakban, nagyon kevés a tüzelő. A Mórici 
kémények igen gyéren füstölögnek. A tanyasi nép is 
egyre azt kutatta, hogy hogyan  lehetne egy 
kis tüzelőhöz jutni. Szenet nem nagyon lehetett 
kapni, ha igen, akkor egy nagyon rossz minőséget, 
egetverő árért. Az egyetlen lehetőség, ami még 
maradt, az elhanyagolt olajfa-garádok feldolgozása 
tüzelőnek. Bizony ezekre soha nem volt vállalkozó 
rendesebb években, de most, már feléből is 
megcsinálták a szegényebbjei.  
Emlékszem mi is kivonultunk, hogy a mellettünk 
húzódó korona sövényből valahogy tűzrevalóhoz 
jussunk. Ez egy évtizedek óta elhanyagolt garád 
volt, öt-hat méter hosszúra nőve, és nem ritkán tíz 
centis tüskeivel szinte áthatolhatatlan volt. A ember 
nem is tudta hogy hogyan is fogjon hozzá, mert mint 
egy élő védőműként működött, nem engedte hogy 
valaki is a közelébe  jusson és a kivágásához fogjon. 
De hát egy ilyen család mint Mi is, nem ismert 
lehetetlent. Mindenféle rossz fűrésszel, csorba 
baltával, fejszével egyszerűen megkezdtük a 
támadást. Az első napon csupán néhány métert 
haladtunk. A lefűrészelt hosszú, comb vastagságú 
szárakat kihúztuk, és a metszőollóval serényen 
ledaraboltuk az oldalágakat. Egyenlő 
hosszúságúakra vágva kévékbe raktuk. Azután 
ezeket a kévéket egy kötél segítségével szorosra 
húztuk, majd dróttal, vagy fűzfavesszővel átkötöttük. 
Ezekkel a kévékkel - ha majd megszáradnak, - lesz 
a kemence befűtve. Az erősebb, de nem annyira 

leöregedett, egyenes, pár méteres hajtásokat megint 
külön raktuk, ugyanis ebből készült a tanya körüli 
kerítés, ami bizony ma már ugyancsak kihalóban 
lévő tudománnyá vált. Szóval így dolgoztunk, és 
egyre jobban haladtunk előre. Minden nap tragacson 
be is hordtuk ezt az értékes kincset, nehogy az éjjel 
valaki elvigye onnan. Kéthetes kitartó munka 
után már az eddig átláthatatlan garád is megszépült, 
megszabadulva az évtizedes vadhajtásaitól. Egyre 
sűrűbben hullott a hó, és már fehérré vált a táj. Abba 
kellett hagyni ezt nehéz, de érdekes munkát. Bizony 
az udvarba egy nagy kazal tüzelő magasodott. 
Jöhetett a hó, nekünk már volt tüzelőnk. Arról meg 
nem is beszélve, hogy ha a régi garád felé néztünk, 
már nem zárta el tekintetet.  Ha most ott megyek el 
autóval a garád mellett, mindig végignézek rajta, és 
megnyugtató érzés látni, hogy milyen sok tüzelő 
található abban. Legszívesebben hoznám a fűrészt 
a baltát, a Testvéreimet hogy fogjunk neki végre. De 
hamar rádöbbenek arra, hogy már megöregedtünk, 
a Szüleink is már a temetőbe nyugodnak. A tanya is 
üresen düledezik már, kemence nélkül, kihűlve, 
elhagyva mindörökre.  
Itt kihasználva az alkalmat, minden Móricgátinak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket meleg kemencével, 
és Boldog Új Èvet kívánok. 
  

Irta Nagy Endre. 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 
9 nemzeti agrárkamara budapesti deklarációja az 

EU 2013 utáni új agrárpolitikájáról 
 
A Magyar Agrárkamara meghívására 2011. november 
28-29-én 9 közép-európai ország agrárkamarai vezetői 
gyűltek össze Budapesten, hogy egyeztessék 
álláspontjaikat az Európai Unió 2014-2020 közötti 
Közös Agrárpolitikájáról (KAP). A jelentős sikerrel zárult 
konferencián a résztvevők 15 pontos közös 
nyilatkozatban jelezték az EU Bizottságnak: a jelenleg 
javasoltnál lényegesen erősebb, átláthatóbb és 
igazságosabb KAP-ot szeretnének a következő 7 éves 
periódusra, és közös érdekeikért határozottan ki is 
fognak állni. A következő évtized mezőgazdaságát és 
az abból élők jövőjét alapjaiban határozza meg a KAP 
2014-2020 közötti szerkezete, finanszírozása. Ezért 
nem mindegy, hogy az unió tagországai milyen politikát 
fogadnak el a közeljövőben, és hogy ebben mennyire 
fognak tudni megjelenni az új tagországok érdekei. A 
Visegrádi Országok (Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia) agrárkamaráinak 
november 28-29-i budapesti találkozóján a fő napirendi 
pont ezért az új Közös Agrárpolitikával kapcsolatos 
nemzeti állásfoglalások áttekintése, a közös fellépés 
lehetőségeinek egyeztetése volt. A téma fontosságára 
való tekintettel a szervező Magyar Agrárkamara további 
7 újonnan csatlakozott közép-kelet-európai ország 
agrárkamaráját is meghívta a tanácskozásra. Közülük 
Románia, Észtország, Lettország, Litvánia és 
Horvátország fogadta el a meghívást (Szlovénia és 
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Bulgária nem vett részt), így összesen 9 ország 
kamarai vezetői egyeztettek a rendezvényen, ahol a 
Vidékfejlesztési Minisztérium is magas szinten 
képviseltette magát „Noha az új EU-tagországok 
mezőgazdaságai szinte kivétel nélkül inkább 
vesztesként, mint nyertesként kerültek ki az EU-
csatlakozásból, a konferencia előtt mégis érezhető volt 
egyfajta bizonytalanság, hogy az eltérő egyedi 
adottságok és agrárérdekek lehetővé teszik-e 
egyáltalán bármilyen érdemi közös álláspont 
kialakítását” – mondta el a két napos találkozó után 
Poprády Géza, a Magyar Agrárkamara miniszteri 
biztosa.  
„A delegációk azonban ezúttal megértették, hogy az új 
KAP-ról folyó EU-s tárgyalások során csak közös 
fellépéssel tudunk kellő súlyt adni érdekeinknek, ezért a 
konszenzus kedvéért nagyfokú rugalmasságot 
tanúsítottak a tanácskozáson. Ennek köszönhetően a 
második nap végére sikerült egy kellően fajsúlyos és 
határozott közös deklarációt elfogadni ” - állapította 
meg a Kamarai Biztos. Az angol nyelven 
megszövegezett dokumentum többek között az alábbi 
elemeket tartalmazza: A Bizottság jelenlegi javaslata 
nem szolgálja kellően az európai gazdák 
versenyképességének javítását, sőt ellenkezőleg: a 
támogatások nominál értéken való befagyasztása, 
valamint a jogosultság további költséges és bonyolult 
előírásokhoz kötése a mezőgazdasági termelők 
reáljövedelmének további csökkenését vetíti előre. Az 
1. pilléres (közvetlen) nemzeti támogatási 
keretösszegek („nemzeti borítékok”) meghatározására 
a jelenleg javasolt helyett egy teljesen új alapokon 
nyugvó allokációs rendszer felállítását kezdeményezik 
a kamarák. Fontos, hogy az új rendszer ne 
tartalmazzon további derogációs időszakot a történelmi 
referenciák kivezetésére, minden tagország számára 
objektív, egységes és versenysemleges elbánást 
biztosítson, és szüntesse meg a régi és új tagországok 
közötti diszkriminációt.  
. Javasolták továbbá, hogy minden „zöldítő” intézkedés 
ne kötelező, hanem önkéntes alapú legyen, és kerüljön 
be a 2. pillérbe (vidékfejlesztés), az 1. pilléres források 
változatlanul hagyása mellett. A 3. országokból 
származó agrártermékeknek ugyanazokat az előállítási 
feltételeket kelljen teljesíteniük, mintha az EU-ban 
termelték volna őket. A közvetlen kifizetések 
birtokméret alapján tervezett 300 ezer eurós felső 
plafonját („capping”) szintén elutasították a kamarák, 
mivel ez a modernizáció és a méretgazdaságosság 
kihasználása ellen hatna, és újabb diszkriminációs 
frontot nyitna az európai termelők között. Ugyanakkor 
támogatták, hogy a kifizetésekre csak a valóban aktív 
termelést folytatók legyenek jogosultak, de 
egyszerűsíteni kell az aktív státusz definícióját. Az 
agrártermék-piacok közös szabályozásának területén a 
magyar álláspont szinte minden eleme bekerült a 
nyilatkozatba, így például az export-visszatérítések 
megtartása és megerősítése. A vidékfejlesztési 
források új elosztási rendszerével kapcsolatban szintén 
objektív és egyenlő elbánást követeltek a nyilatkozatot 
aláíró országok, és elutasították, hogy a fejlettebb 
tagországok plusz fejlesztési forrásokhoz juthassanak a 
fejletlenebbek rovására. Javasolták azt is, hogy a teljes 
nemzeti keretösszeg 10 %-a átcsoportosítható legyen a 

pillérek között. A kedvezőtlen adottságú területek 
támogatására is csak az aktív gazdálkodók legyenek 
jogosultak a jövőben, és itt sem elfogadható a 
kifizetések birtokméret alapú korlátozása. A résztvevők 
szorgalmazták továbbá az agrár kockázatkezelési 
intézkedések megerősítését és a termelők saját 
kockázatkezelési erőfeszítéseinek nagyobb 
támogatását (pl. az önrész 10 %-ra csökkentésével). A 
közös nyilatkozatot a szervezők eljuttatják az Európai 
Bizottság, az Európa Tanács és az Európai Parlament 
illetékes fórumaihoz, továbbá már ezen a héten 
napirendre kerül a COPA (a legnagyobb európai 
agrártermelői érdekvédelmi szervezet) pénteken 
esedékes közgyűlésén is (a lengyel agrárkamarát az 
ülésen Wiktor Szmulewicz, a COPA egyik alelnöke 
képviselte).  
Forrás: Magyar Agrárkamara  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  
 

November hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 
 
Lakossági kezdeményezésre december 1.-től 
„falufigyelő” társaságot hoztunk létre. Minden 
éjszaka figyelemmel kíséri egy-egy önkéntes a 
község területén közlekedőket. 
Aki részt kíván venni ebben a tevékenységben, 
jelentkezhet Csontos Máté Polgármester Úrnál. 
 

EGYHÁZI HÍREK 
 

Ünnepi református istentiszteletek: 
 
Dec. 25. /vasárnap/: 9 óra: Úrvacsorás istentisztelet. 

Január 1. /vasárnap/ 9 óra: Újévi istentisztelet. 
 

 

Ünnepi katolikus szentmisék 
 
December 24.-én, szenteste /szombat/: 1730 órakor 

pásztorjáték, 18 órakor ünnepi szentmise. 

December 25.-én  /vasárnap/: 11 órakor karácsonyi 

ünnepi szentmise. 

Január 1.-én  /vasárnap/: 11 órakor újévi szentmise. 

 

HUMOR 
 
Az EU új kezdeményezése: 500 euróért fogadj 
örökbe görögöt! 
Ezért a pénzért ÖN helyett megcsinálja mindazt, 
amire nincs ideje! 
- délig alszik; 
- újságot olvas; 
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- kávézgat; 
- beszélget a politikáról és sportról; 
- délután szundikál; 
- bárokba és éttermekbe jár; 
- táncol; 
ÉS ÖNNEK VÉGRE LESZ ANNYI IDEJE, HOGY 
NYUGODTAN REGGELTŐL ESTIG DOLGOZZON! 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 
A két kép között nyolc különbséget találhattok. Aki 
mindre rábukkan és behozza a megfejtést a 
szerkesztőségbe; édességet kap jutalmul. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Csoki-krémes tarka mézes 
 

Hozzávalók a tésztához: 
2 tojás, 3 ek porcukor, 4 ek méz  
50 g vaj, 450 g liszt, 4+2 ek tej 
1 csapott tk szódabikarbóna 
pár csepp citromlé 

Krémhez: 
2 tejszínízű pudingpor, 8 dl tej, 6-7 ek cukor 
100 g vaj, 50 g porcukor 
100 g finom étcsoki  

Mázhoz: 
2 tojásfehérje, 240 g porcukor, pár csepp 
citromlé  

A pudingot megfőzzük, kétfelé osztjuk, az egyik 
felébe beletördeljük a csokoládét, addig kavarjuk 
amíg felolvad. A puding másik felét kihűtjük, majd 
hozzáadjuk a porcukorral habosra kavart vajat. 
A lisztet egy tálba tesszük, a közepébe belerakjuk a 
többi hozzávalót, a szódabikarbónát felfuttatjuk a 
citromlével és a masszát jól összegyúrjuk. 
A tésztát kétfelé osztjuk, az egyik felébe 
beledolgozunk 2 halmozott ek kakaót, amit 2 ek tejjel 
elkavartunk.2-2 lapot nyújtunk a fehér és a kakaós 
tésztából (25x35 cm). 
Tepsi háton megsütjük. (Egyenként 12 perc). 
A tésztát összerakjuk. Barna lap, fehér krém, fehér 
lap, csokikrém, fehér lap, fehér krém, barna lap, és a 
cukormáz. (A cukormáz hozzávalóit kavarjuk, nem 
verjük.) 
Ajánlatos előző nap megsütni és összerakni. 
Szeletelni csak miután megpuhult. azután lehet. 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

                  Emlékezés 
Halálának évfordulóján emlékezünk 

                     SZEGESDI ISTVÁNRA   
 

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég! 

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
Amit tőlünk soha senki el nem vehet! 

Múlnak a hónapok eltelt egy év, 
Soha nem feledünk, szívünkben örökké Élsz” 

 
Szeretteid 
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