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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

A göbölyjárás szélén egy igen picike 
tanyácskában lakott. Egy kis konyhácska, meg 
egy szoba volt az egész.  
Sok évi napszám árából vette meg ezt a kis 
homokot. Saját kézzel verte ki a vályogot. Az 
építésnél csak a már megrokkant apja 
segédkezett, amiben tudott. Meg hát a bátyja 
ballagott át estefelé néha. Azért gyorsan fölépült, 
tető is került rája. Két télen vágta rá a nádat 
harmadábul.  
Gerendául csak az került, amit itt-ott a gazdáktól 
kapott, sokszor csak úgy ajándékba. Mert 
megbízható, jó napszámos volt, szívesen hívták. 
A munkát bírta, a beszédje kevés. Itallal meg csak 
csínján bánt.  
 
Az egyik gazda egyszer rákérdezett.  
- No, János oszt épül már a palota?  
- Hát má a tető mög vóna, de ablakra mög ajtóra 
még nem jutotta. Erre a gazda fölment a padlásra 
és leadogatott két kis ablakot rámástul, üvegestül, 
a por meg galambtrágya elfedte annak szépségét.  
- János vidd hát a vályúhoz, oszt mosd le jól. Nem 
kellett kétszer sem nógatni, már sikárolta is, az 
meg lassan csak egyre szebb lett, már üvegjén is 
átlátott. Használt szimpla ablakok voltak, és csak 
az egyiknek volt az üvegje repedt. Csak úgy 
kézbe vitte őket haza, és még azon a héten már 
be is építette. Mintha csak oda teremtették volna, 

nézegette elégedetten. A vásárba meg került ajtó 
a konyhára. Még kicsinyke ablaka is volt, meg két 
nagy kulcsot is kapott hozzá.  
 
Két év alatt elkészült a tanya. Már a gémeskút is 
megvolt. De asszony, az még bizony hiányzott.  
- Hát asszony nékű a fenét sem ér az egész, 
állapította meg János. Bálba nem járt, mert hát 
ahhoz kéne ünneplős csizma, meg ruha is. Aki 
építkezik, annak nem telik ilyesmire.  
Üldögélt a tanya előtt a kisszéken, egy kis 
fadarabot farigcsált csak úgy elmélázva. Az este 
lassan alászállt, János széjjeltekintett a 
birodalmán. Kerítést köllene korcóni, mög a kertbe 
is asszony köllene. Èrdes tenyerével megsimította 
a még csak tapasztott falat. Mög ezt is meszeni 
köllene.  

Akkor ért oda a Jóska bátyja, egy üveg Mórici 
borral. Odanyújtotta az Öccsének, mert látta hogy 
az igen lógatja a fejét. De az csak eltolta a flaskát, 
majd fölállt. Az alkonyat derengő fényébe is jól 
látszott az arcán az elszántság. Ahogy ott állt 
szinte óriásnak tűnt.  
- Jóska bátyám, hát figyejjé ide! Hangját szinte 
visszaverte a tanya üressége. Még a tücskök is 
elhallgattak a ciripeléssel.  
- Vasárnap fővöszöd a szép ruhádat, 
bérétvákozni, mög fürdeni né felejcs, aztán a Mise 
után emész a Géza bátyánkhoz, osztán mögkéröd 
illedelmössen a Julis kezét, az Èn részömre.  
Erre aztán megint leült, mert hogy elmondott 
mindent. Jóska bátyja meg csak bólogatott, majd 
megint odanyújtotta a bort. János most meghúzta 
azt jól, mintha ezzel pecsételné le 
megváltozhatatlanul, örökre az előbb 
mondottakat.  
Aztán csak ült és faragta a fadarabot, mintha ez 
lenne most a világ legfontosabb dolga.  
 
Nem vette észre, hogy Jóska szép csendben 
fölállt és hazament. Csak ült az estébe és 
faragcsált.  
- Mög aztán kutya is köllene ide, mög baromfi 
állat! Gondolta már befelé menet. Lámpát  nem 
gyújtott, csak úgy lefeküdt mert virradatkor már 
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úgyis kelni kell, mert a gazdák földjein rengeteg a 
munka. A szobára is kell még ajtó, meg bútor is a 
házba!  
De már aludt, úgy igazán, mélyen.  Julisról 
álmodott, meg a fehérre meszelt tanyácskáról, 
violákról a kertben. Mosolyogva megfordul, majd 
magára húzta a pokrócot. 
  

Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA  
 
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció célja, 
hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már 
egy éve működő vagy akár már régóta 
tevékenykedő mezőgazdasági és halászati kis- és 
középvállalkozások és természetes személyek 
számára biztosítson könnyített fedezetet, állami 
kamat és garanciadíj támogatással segített 
szabad felhasználású egy, kétt ő vagy három 
éves lejáratú folyószámlahitelt.  

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretein 
belül nyújtandó kedvezményes hitelekhez a 
Magyar Állam kamat- és kezességi díj-
támogatás t biztosít.  
A hitel rulírozó hitelként működik, tehát 
amennyiben a számlára időközben jóváírás 
érkezik, a nap végén az összes tranzakció 
(terhelés, jóváírás) végeredményeként 
fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel 
összege automatikusan visszatörlesztődik (és a 
szabad keret ismét igénybe vehető).  
Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó 
hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében 
felmerülő és az adó és számviteli jogszabályok 
szerint – elszámolható kiadásra felhasználható, 
vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, inkasszó 
útján vagy egyéb módon  
A hitelkeret összege : 500.000,- Ft-tól - 
25.000.000,- Ft-ig terjed_ összeg, 500.000,- Ft-
onként növekedő értékben.  
A hitelhez az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány Zrt. a tőke összegére vetítve, annak 
80%- ára készfizető kezességet vállal  
A hitelkeret megnyitásával egy időben a 
vállalkozások, egy MasterCard Business típusú 
bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor 
igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet 
fizetés, vásárlás vagy készpénz felvétel céljára. 
Az termékhez kapcsolódó folyószámláról 
átutalásokat is lehet kezdeményezni, illetve a 
vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra 
kerülhetnek  

A hiteligénylőnek 15 millió forint hitelösszegig 
egy, felette két lezár, teljes éves gazdálkodói 
múlttal és az MVH-nál regisztrációs számmal kell 
rendelkeznie.  
A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása vagy 
lejárt hiteltartozása  
A további részletes feltételekről kérdezze a bank 
Ügyfélreferensét.  

A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig az 
előírt magánszemély készfizető 
kezességvállalása, 15 millió Ft felett a hitelnyújtó 
és az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) által elfogadott egyéb fedezet (ingatlan 
vagy ingóság) bevonása is szükséges.  
A hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret 
nagyságától függően„kártyadíj” és a garanciadíj 
állami támogatáson felüli részének megfizetése 
esedékes. A „kártyadíj” minden induló költséget 
tartalmaz,  
Egyéb (bírálati, keretnyitási, stb.) díjak 
nincsenek.  
A hitel futamideje alatt az igénybevett (kihasznált) 
kölcsön összege után ügyleti kamatot ill. kezelési 
költséget kell fizetni.  
A hitel visszafizetése a futamidő végén, lejáratkor, 
egy összegben esedékes.  
forrás: VOLKSBANK tájékoztató  
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó  
Magyar Agrárkamara 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium 

tájékoztatása a Fiatal gazdák induló 
támogatása jogcímmel kapcsolatban. 

 
A Fiatal gazdák induló támogatása jogcím ismételt 
kiírására – összhangban a vidékfejlesztési tárca 
korábbi tájékoztatásával és a Darányi Ignác Terv 
szerinti ütemezéssel – a vonatkozó 
forrásátcsoportosítással érintett 
programmódosítás Európai Bizottság általi 
befogadását követően, 2012. I. negyedévében 
kerülhet sor. 
Az AGRYA módosító javaslatainak számottevő 
része beépítésre került az új jogcímrendelet 
tervezetébe, bizonyos szempont /pl. 
kistelepülések lakosságszáma/ vonatkozásában 
még előnyösebb feltételek mellett, mint ahogyan 
az eredetileg felvetődött. 
 

EGYHÁZI HÍREK 
 

Ünnepi református istentisztelet: 
 
Húsvét vasárnap 9 órakor lesz ünnepi úrvacsora 

és istentisztelet. 
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Ünnepi szentmisék: 
 
Március 25., vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja: 
10. órától szentgyónás, 11. óra: szentmise. 

Április 1., vasárnap : Virágvasárnapi szentmise 
11 órakor. 
PASSIÓ felolvasása a móricgáti hittanosokkal. 

Április 7., szombat : Nagyszombat esti 
feltámadási vigília 18 órakor. 

Április 8., Húsvét vasárnap:  feltámadási 
szentmise és körmenet 12 órakor . 
 

Bihalné Győri Edit 
 

 

Nagyböjt 
 
A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati 
időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a 
hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, 
hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus 
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a 
megünneplésére 

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt 
hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén 
február 22-ére esett. A keresztények ebben a 
bűnbánati időszakban Jézus Krisztus 
feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére 
készülnek, a hitben való elmélyülés, a 
kiengesztelődés és a lemondás segítségével. 

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra 
vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés 
részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek 
emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző 
évben megszentelt és elégetett barka hamujából 
a pap ezen a napon (és nagyböjt első 
vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, 
közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu 
egyszerre jelképezi az elmúlást és a 
megtisztulást. 

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti 
napnak, a VII. század óta szerdai nappal 
kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától 
húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen 
negyvenet tesz ki. 
A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, 
mert a Szentírásban és az abból kiinduló 
keresztény hagyományban a negyvenes szám 
mindig az egyes események jelentőségét emeli 
ki.  

A negyvennapos böjt a IV. századra vált 
általánossá a keresztény világban. A XI. századig 
olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig 
semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást 

pedig a böjti napokon egyáltalán nem 
fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti 
szabályokon, de hamvazószerdára és 
nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év 
közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük 
és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt 
többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra 
kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként 
ne fogyasszanak húst. 

A húsvét előtti 40 napos böjtöt érdemes 
végigcsinálni nem csak hívőknek, hanem 
azoknak is, akik az egészségükkel akarnak 
törődni, jó formába akarják hozni magukat és le 
akarják adni a télen felszedett súlyfelesleget. A 
húshagyó időszak a visszafogott táplálkozást 
szolgálja.  
A legfontosabb szabályait – minél kevesebb hús 
fogyasztása, tartózkodás a nagy lakomáktól, 
alkoholtól – nem nehéz betartani, a 40 napos 
fegyelmezettséget tested-lelked meghálálja! 
Természetesen a rövidebb időszak kitűzése is 
hasznos. 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek  

Február hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi 
lomtalanítás 

április 2.-án 

lesz. A lomtalanítás során a lomhulladékot az 
ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek 
kihelyezni, úgy hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás 
biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel 
legyen elvégezhető! 

A lomtalanítás során a következő hulladékok 
kerülnek begyűjtésre: 

- Nagy térfogatú lomhulladékok /szekrény, 
ágy, stb./ 

- Fém, fa, papír, műanyaghulladékok. 
- Zöldhulladékok. 

A hulladékokat a következőképpen kérjük 
kihelyezni: a kis térfogatú hulladékokat zsákban 
összekötözve, a növényi eredetű hulladékokat 
kévébe összekötve. 
A zsákok megtöltésénél szíveskedjenek 
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek! 
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Véradás 
 
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy  

április 16.-án, /hétf őn/ 9-től 11 óráig 

a Móricgáti Művelődési Házban véradást 
szervezünk.  
Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 
18. életévét, de még nincs 60 éves, és testsúlya 
meghaladja az 50 kg-ot. 

Aki teheti jöjjön el, és segítsen embertársain! 
Személyi igazolványát és a TAJ kártyáját hozza 
magával! 
 
 

Örömmel értesítem nyugdíjas-társaimat, hogy 
Nyugdíjas Klubunk megalakult. A következő 
összejövetelünket 2012. április 19.-én /csütörtökön/ 
16 órakor tartjuk, amikor továbbra is várjuk az új 
jelentkezőket. 
 

Rokolyáné Marika 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

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

HUMOR 
 
Egy fickó elmegy az orvoshoz, és elkezd 
panaszkodni:  
- Doktor úr, segítsen rajtam, egyszerűen nem bírok 
aludni! Olyan környéken lakom, ahol egy csomó 
kutya lakik. Amikor lefeküdnék aludni, valamelyik 
mindig rázendít, aztán az egész falka ott ugat az 
ablakom alatt egész éjjel. 
Az orvos kivesz a szekrényből egy fiolát.  
- Szerencséje van. Most kaptam ezt a szuper erős 
altatót, meglátja, ettől nyugodt lesz az éjszakája.  
Két hét múlva visszajön a páciens, ha lehet, még 
fáradtabbnak tűnik.  
- Na mi van, nem használt az altató? - kérdezi az 
orvos meghökkenve.  
- Szörnyű, doktor úr. Mire végre elkapom az összes 
kutyát, és letuszkolom a torkukon, vége van az 
éjszakának... 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Csirkecombok savanyú káposztával 
 

Hozzávalók:  
• 4 egész csirkecomb,  
• 1 kg savanyú káposzta,  
• 15 dkg húsos szalonna,  
• 15 dkg füstölt házi kolbász,  
• 1 nagyobb hagyma, 
• 2 ek olaj, só, bors, 5-6 dkg reszelt sajt. 

Elkészítés: A csirkecombokat megmossuk és 
besózzuk ízlés szerint. A hagymát felvágjuk apró 
kockákra. A szalonnát csíkokra vágjuk, és a 2 ek 
olajon megsütjük, hogy a zsírja kiolvadjon, de ne 
piruljon ropogósra. Beletesszük a hagymát és 
üvegesre pároljuk. A tepsibe öntjük a hagymát a 
szalonnával együtt, rátesszük a káposztát, 
összekeverjük és egyenletesen elosztjuk a tepsi 
alján. 
A kolbászt felkarikázzuk és elosztjuk, hogy 
mindenhová jusson egyenletesen. Borsozzuk, 
rátesszük a csirkecombokat. Ha a káposzta jó leves 
volt, akkor nem kell alá vizet önteni, de ha száraz, 
akkor 1 dl víz kell alá. 
Fóliát teszünk rá és puhára sütjük. Ha megpuhult 
levesszük a fóliát, a reszelt sajtot a csirkecombokra 
tesszük, és ropogósra sütjük. /Készíthetjük 
sertéshússal is, pl. oldalassal./ 
Forrás: www.nosalty.hu 
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