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MEGHÍVÓ! 
 
 

Móricgát Község Önkormányzata tisztelettel 
meghívja községünk lakosságát a 
 
 

2014. február 26.-án /szerdán/  
17 órai kezdettel tartandó 

 

KÖZMEGHALLGATÁSRA 

/f a l u g y ű l é s r e/ 

 

A közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház 
Móricgát 

 
 

 Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 
 
 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Hó már nem volt, az éjszakai fagyok is egyre 
ritkábban tértek vissza. De annál inkább hideg 
viharos szelek dühöngtek. Minden szántást, dűlőutat 
homokkal betöltött, tetejét simogatva, oly simává 
tette, oly bársonyossá. A homok felülre rakta, amit 
eddig rejtegetett, lehet hogy már évszázadok óta.  
Józsika elmélázva, meg-megállt, lehajolt felvette az 
üvegcserepet, a régen eltörött tányérok, bögrék 
darabkáját. Némelyükön szép festett virág is díszlett. 
Az ilyen kis porcelánt el nem dobta volna semmi 
pénzért sem. Egyből elrejtette a foltos télikabátja 
végtelen mély zsebeibe, a többi, már régebben talált 
kincsei közé. Majd jó lesz cserélni, valami másra, 
ami neki még nincsen. Èppen egy nagy szántó 
mellett ballagott, ahonnét a szél igen sok homokot 
szétterített, megmozgatott. Ezért fönt ballagott a 
szélében.  
Ezen a részen eddig még sohasem szántottak, szűz 
föld volt ez, amit az eke vasa most először hasított, 
így az esély is igen kecsegtető, hogy valami régóta 
rejtőzködő tárgy most a napfényre került, a Jóska 
féle gyermekek nagy örömére. A kincsvadász 
fiúcska még azzal sem törődött, hogy a bakancsai 
megteltek a finom homokkal, és igen nyomták a 
lábát. Már éppen azon gondolkodott, hogy 
visszamegy a rét szélébe, és kiönti a cipők terhét. 
De akkor valami olyat látott, amire még az álmában 
sem mert volna gondolni. A homok tetején, a széltől 
körbe fúva egy nagy csillogó érem feküdt. Letérdelt, 
és óvatosan megérintette, de amikor látta, hogy ez 
nem álom, szép óvatosan kiemelte. Nehéz volt. Az 
egész kis tenyerét betöltötte. Nem volt szabályos 
kerek, inkább több szögletű. Egy nehezen 
kiismerhető, talán megkopott profil fejalak volt 
látható rajta, és körben elmosódott, számára 
ismeretlen írás. A másik oldalon valami állat, talán 
oroszlán, és ugyancsak egy ismeretlen írás. 
Talán latin, de megyek és megmutatom a tanító 
bácsinak,  gondolta Józsi, amikor valaki hátulról 
olyan durván meglökte, hogy ő ettől teljesen előre 
bukott. Géza volt, az az otromba, verekedős, rosszul 
tanuló Géza. Már sokszor meg bukott, és mindig 
csak rosszaságon töri a fejét. Minden gyerek kerülte. 
Talán azért is, mert  igen piszkos volt, az iskolában 
sem szerettek a környékében ülni.  
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Lenyomta Józsit a földre, - mit csinál a kis Józsika? 
Meghúzzam a füled? - Mi van a kezedben? Mutasd, 
hagy nézzem!  
Józsi minden erejét összeszedve lelökte magáról 
Gézát, és lábait a nyakába szedve futott az iskola 
felé. Nem nézett egyszer sem hátra, bár  néha 
érezte az üldözője enyhe trágyaszagát, a 
mosdatlanság a romlott fogak bűzének 
keveredettségét. Végre beért az iskola udvarába, 
ahol a Tanító bácsi éppen kint cigarettázott.  
- Tanító bácsi, Tanító bácsi kérem! - kiáltotta elfúló 
hangon a kisfiú.  
- Talán üldöz a tatár fiacskám? - Az nem, de a.....  
Most először Józsi hátra pillantott, de  mögötte senki 
nem volt. A zsebébe nyúlt, hogy átadja amit az előbb 
talált. De bizony ott annak hűlt helye sem volt, sőtt a 
másik zsebében sem. Sohasem találta meg, hiába is 
kereste. De egyszer, amikor régészek kutatták a 
környéket, az akkor már idős Józsi bácsi elmesélte 
nekik ezt a gyermekkori élményét. A hallottakra az 
egyik régész nagy érdeklődést mutatott, és föl is tett 
azonnal  néhány kérdést. Aztán hosszasan 
elgondolkodott, majd így szólt.  
- Hát kedves bátyám, az egy római kori, igen nagy 
ritkaságnak számító aranyérme lehetett. Nem csak 
lovat lehetne abból venni, hanem még teherautót is. 
De ha egyszer mégis rátalál, ugye tudja hogy azt be 
kell azonnal szolgáltatni, mert az államot illet meg 
minden talált kincs... 
-Akkó pedig inkább maradjon a fődbe! - 
morfondírozott magában Józsi bácsi, és haza 
ballagott.  
 

Írta: Nagy Endre 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 
BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATALA 
 

Február 4. a rák világnapja 
 
Ezen a napon világszerte megemlékeznek a 
rákbetegségről és annak jelentőségéről. 
Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos 
probléma, évente mintegy 33.000 férfi és nő hal meg 
rosszindulatú daganatos betegség miatt. 
A daganatos halálozás csökkentésére a korai 
felismerés és korai kezelés a leginkább ígéretes 
stratégia; ennek eszköze pedig a lakosságszűrés. 
A szűrés egészséges vagy magukat egészségesnek 
gondoló személyek vizsgálatát jelenti, amelynek az 
a célja, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizsgált 
személy számára kellemetlenséget nem okozó, 
alkalmas módszer segítségével kimutassák a rejtett 
tüneteket és panaszokat még nem okozó 
betegséget. 
 
A szűrésnek két formája van: alkalomszerű és 

szervezett. 
A szervezett szűrés népegészségügyi méretű, azaz 
nagy lakosságcsoportokra kiterjedő tevékenység. 
Az alkalomszerű szűréstől abban különbözik, hogy 
azt az egészségügyi ellátórendszer kezdeményezi, 
és a szűrésre rászorulók személyes meghívása és 
követése útján igyekszik elősegíteni, hogy a 
veszélyeztetett életkorban lévők minél teljesebb 
számban vegyenek részt a szűrővizsgálaton. 
Magyarországon jelenleg az egész országban 
egységesen szervezett emlő- és méhnyak szűrés, 
valamint évente más-más megyékre kiterjedő 
vastagbélszűrés folyik. 
 
Emlőszűrés 
Magyarországon az újonnan felfedezett 
rosszindulatú emlő tumorok száma 2012-ben 7742 
volt, és 2096 asszony halt meg emlőrákban. Bács-
Kiskun megyében 355 új esetet fedeztek fel, az ez 
okból bekövetkezett halálesetek száma 84 volt. 
A rendszeres szűrővizsgálattal az emlőrák okozta 
halálozás akár 35-40%-al csökkenthető. 
Hazánkban a szervezett emlőszűrés 2001-ben került 
bevezetésre. 
 
Minden 45-65 éves nő 2 évente névre szóló 
meghívólevelet kap az emlőszűrésben való 
részvételre. 
Bács-Kiskun megyében kettő akkreditált emlőszűrő 
központ működik, Kecskeméten, illetve Baján. Ezen 
kívül a kecskeméti szűrőközpont rendelkezik egy 
emlőszűrő busszal, mely a központtól távol eső 
településekre állhat be. 
A megjelenési arány 2012-ben Magyarországon 
46,8%, Bács-Kiskun megyében 52,1% volt.  
 
Méhnyak szűrés 
Elsősorban a szűrési tevékenységnek köszönhetően 
évről évre csökkenő számú megbetegedést 
regisztrálnak, de még 2012-ben is 1070 új 
megbetegedés fordult elő az országban, és 426 
asszony haláláért volt felelős a méhnyak rák. Bács-
Kiskun megyében 2012-ben 71 új méhnyak rákos 
megbetegedést diagnosztizáltak. Az ebben a 
betegségben elhunytak száma 29 volt.  
A rendszeres szűrővizsgálattal a méhnyak rák okozta 
halálozás akár 80%-al csökkenthető. 
Magyarországon a szervezett méhnyak szűrés 2003-
ban került bevezetésre. 
Meghívottak a 25-65 éves nők, ők névre szóló 
meghívólevelet kapnak. A meghívásra 3 évente kerül 
sor. Bács-Kiskun megyében 23 nőgyógyászati 
szakrendelés és 75 nőgyógyászati magánrendelés 
szolgálja ki a szervezett nőgyógyászati szűrést. Az 
országos becsült részvételi arány mintegy 30%. Az 
országosan rendkívül alacsony megjelenési arány 
javítása érdekében a lakossági méhnyak szűrés 
folyamatába 2009-ben kísérleti jelleggel bevonásra 
kerültek a védőnők.  Képzést követően saját ellátási 
körzetükben kenetlevételre jogosultak. A védőnői 
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program igen sikeresnek bizonyult, 2013-ban 
országosan 202 védőnő vett benne részt, Bács-
Kiskun megyében 6 védőnő csatlakozott hozzá. 
 
Vastagbélszűrés 
Magyarországon a vastagbélszűrés 2004 óta 
modellprogramként működik, a teljes lakosságra 
egyelőre nem terjed ki, de kiterjesztése tervezett. 
Megyénk utoljára 2009-2010-ben került bevonásra, a 
háziorvosok önkéntesen jelentkezhettek a szűrésbe, 
összesen 15 település 17 háziorvosa vett benne 
részt. A vastag- és végbélrákok gyakorisága 
növekszik, az egyik legpusztítóbb daganat. A 
Nemzeti Rákregiszter 2012-ben 10396 új esetet 
tartott nyilván és 5084 haláleset fordult elő. Bács-
Kiskun megyében történt ebből 473 megbetegedés 
és 258 halálozás. 
A rendszeres szűrővizsgálattal a vastagbélrák miatti 
halálesetek nagy része megelőzhető lenne. 
Meghívottak az 50-70 éves nők és férfiak, ők névre 
szóló meghívólevelet kapnak. 
 
Kérem, a saját és szeretteik védelme érdekében 
vegyék igénybe rendszeresen a szűrővizsgálatokat. 
 

 
Földhivatali ügyfélfogadás a Kiskunmajsai Járási 

Hivatalban 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. 
február 6-ától minden csütörtökön 13-16 óráig a 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
ügyfélfogadást tart a Kiskunmajsai Járási Hivatal 
épületében. Az ügyfélfogadás során a lakosság 
információt, tájékoztatást kap a Földhivatal 
valamennyi szakterületét érintő ügymenetről. A 
földhivatali ügyintéző a kérelmeket, bejelentéseket 
átveszi és olyan ügyek esetében, melyek eljárási 
díjjal érintettek befizetési csekket ad az ügyfelek 
részére, illetve azoktól a postai befizetést követően 
átveszi a feladóvevényt.  Ismert helyrajzi szám 
alapján pedig lehetőség lesz a TAKARNET-es 
nyilvántartásba való betekintésre.  
Arra biztatok minden Kedves Ügyfelet, hogy éljen a 
földhivatali ügyintézés lehetőségével és február 6-
ától csütörtökönként 13-16 óráig keresse fel a 
földhivatali ügyintézőt a Kiskunmajsai Járási Hivatal 
épületében.  
 

 
Sikeres Munkáltató Fórum a Kiskunmajsai 

Járásban 
   
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai 
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Munkáltatói 
Fórumot rendezett január 20-án a Kirendeltség 
épületében. A Fórum kezdeteként Jójártné Gyóni 
Éva kirendeltség-vezető ismertette az igénybe 
vehető támogatásokat és azok feltételeit.  Ezek 
közül néhányat kiemelnék, mint például a Nők 40 év 
szolgálati jogviszonyának megszerzésének 

elősegítése, melynek célja az álláskeresők és főként 
elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők 
foglalkoztatásának elősegítését. A program a 60. 
életévét betöltött, vagy az 55. életévét betöltött és 
legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkezőknek 
nyújt segítséget.  
A következő támogatási forma a 
Munkahelymegőrzés Támogatása Projekt, melynek 
célja, hogy segítse azon munkáltatókat, akik 
átmeneti nehézségekkel küszködnek és ezáltal 
munkavállalói felmondásra kényszerülnek.  
A harmadik támogatási forma a Munkahelyvédelmi 
Akcióterv, mely három fő csoport tevékenységét 
segíti egyrészt a munkáltatóknak nyújtott 
adókedvezmények által, másrészt a vállalkozások 
számára biztosított új választható adózási formákkal, 
valamint a vállalkozások finanszírozását és 
adminisztrációját segítő intézkedésekkel.  Ezen 
támogatási formákon túl természetesen az év során 
még számos intézkedés történik, mely segíti a 
munkáltatók és a munkavállalók boldogulását. 
  
A Fórum folytatásaként bemutatásra került egy 
nagyszabású pályázati felhívás a kis- és 
középvállalkozók részére, mely kifejezetten 
munkahelyteremtő beruházások támogatását 
célozza meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 
milliárd forint támogatási összeget biztosítanak a 
pályázók rendelkezésére, melyből mintegy 6500 új 
munkahely létesíthető, valamint legalább 12000 már 
meglévő munkahely megőrzése segíthető. 
Pályázhatnak egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
szövetkezetek és gazdasági társaságok egyaránt. A 
pályázat keretében új műszaki berendezésekre, 
gépekre, egyéb berendezésekre, eszközökre, új 
épület és épületrész építésére egyaránt igénybe 
vehető támogatás, melynek mértéke 
kisvállalkozások esetén maximum 70%, 
középvállalkozások esetén maximum 60%.  A 
benyújtási határidő február 14-éig tart.  
  
A rendezvény zárásaként Munkavédelmi és 
Munkaügyi Felügyelőség munkatársai tartottak 
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a munkáltatók 
mire fordítsanak kiemelt figyelmet a foglalkoztatás 
során, mivel elmondásuk szerint az ő elsődleges 
feladatuk nem a bírságolás, hanem a segítő 
szándék. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a 
legtöbb problémát továbbra is a fekete 
foglalkoztatás, valamint a munkaidő szabályainak 
megsértése eredményezte. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy a 2014-es év során milyen ellenőrzésekre 
számíthatnak a munkáltatók. Március-áprilisban az 
ellenőrzés tárgya a védett munkavállalók, vagyis a 
nők, a fiatalkorúak, a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának vizsgálata. 
Június-július hónapokban a munkavállalók 
foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok 
érvényre juttatására irányul az ellenőrzés. Az év 
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végén pedig, október-novemberben a munkabérek 
szabályosságát kísérik figyelemmel.  
  
Véleményem szerint a Munkáltatói Fórum elérte a 
célját, mely szerint a munkáltatók és a leendő 
vállalkozók megismerhették a pályázati 
lehetőségeket és támogatási formákat és arra kérem 
a Kedves Lakosságot, hogy amennyiben szélesebb 
körű információra van szükségük az elhangzottakkal 
kapcsolatban, keressék bizalommal a Munkaügyi 
Kirendeltség dolgozóit a Kiskunmajsa, Félegyházi út 
5. szám alatt. 
 

dr. Kiss Melinda 
 járási hivatalvezető 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2014. január 1-től január 31.-ig 

 
Születés: Müller Lili /szülei: Csontos Zsuzsanna és 
Müller Gábor/ 

Gratulálunk nekik! 

Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Szabó Istvánné szül: Ladányi Julianna, 
élt 87 évet,  
Nagy Sándorné szül: Fekete Jusztina, élt 84 évet. 

Búcsúzunk tőlük! 
 

 

Felhívjuk a tisztelt gazdálkodók figyelmét, hogy a 
kötelező Agrárkamarai tagság tagdíjának rendezési 
határideje február 25., ennek rendezése nélkül az 
őstermelői igazolvány megújítása nem lehetséges. 
 

Móricgáton februártól Sebestyén János 
/tel:30/298911/ látja el a falugazdászi teendőket, 
marad a keddi fogadónap, 8-tól 12-ig. Mivel aláírási 
joga még nincs, elkészíti, kitölti a szükséges 
nyomtatványokat/őstermelő, magával viszi az 
aláírásra jogosult kollégához és az ügyféllel 
megbeszélt időpontra visszahozza aláírva. Ha 
valakinek sürgős az ügyintézés, akkor, 
Jászszentlászlón csütörtökön, vagy hétfő, kedd, 
szerdán, Kiskunmajsa Körzetközpontban Fő utca 79. 
/a régi víztársulat  épülete/ azonnali ügyintézést 
kaphat.  

 

HUMOR 
 

Az ifjú házaspár beszélget vacsora előtt: 
- Drágám, már megint főzeléket adsz nekem? 
- Nem lehet mindig húst enni! 
- Bezzeg amíg udvaroltam neked, addig minden nap 
volt hús! 
- Igen. De láttál már olyan horgászt, aki akkor is 
kukaccal traktálja a halat, amikor már kifogta? 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Túrófánk 

  

Hozzávalók : 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 1 kis pohár 
tejföl,  3 tojás, 3 evőkanál kristálycukor, 1 cs. 
vaníliás cukor, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 citrom 
reszelt héja, csipet só 
  
Elkészítés: A túrót villával törjük össze, keverjük ki a 
tejföllel, majd a tojásokkal is. Adjuk hozzá a 
kristálycukrot, a vaníliás cukrot, a sót, és a 
citromhéjat. A liszthez keverjük hozzá a 
szódabikarbónát, és kisebb adagokban adagolva 
keverjük a túrós masszához.  
Pihentetés nélkül, bő olajban, ne túlforrón, inkább 
közepes hőfokon süssük ki a vízbe mártott kanállal 
kiszaggatott fánkokat.  
Kb. 30 – 40 db fánk lesz a hozzávalókból, attól 
függően, hogy mekkora kanállal szaggatjuk őket. 
Frissen a legfinomabb.  
Szórjuk meg vaníliás porcukorral, baracklekvárt is 
adhatunk hozzá, de akár forrón beforgathatjuk 
fahéjas porcukorba is.  
 

Könnyen, és nagyon gyorsan elkészíthető farsangi 
különlegesség.  
Forrás: www.andi1976.gportal.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

Ebben a fejtörőben csupa „A” betűs kifejezéseket 
keresünk. /Pl: Kisebb vízfolyás: patak/ A 
meghatározások alapján találjátok ki a szavakat! 
 

1. Mesebeli varázsige: ……………………….. 
2. Vaddisznó fegyvere: …………………….… 
3. Természetes módon keletkezett föld alatti 

üreg: ……………………. 
4. Fémből készült, érces hangú jelzőeszköz: 

……………………………. 
5. Gyerekjáték és sporteszköz: 

………………………….. 
6. Kulccsal nyitható kampós zárszerkezet: 

………………………….. 
7. Sérelem, kellemetlenség elmondása: 

………………………………. 
 

Aki a helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 
 
 

Móricgáti Újság 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004 

Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát 
Felelős kiadó: Csontos Máté 

Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné 
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné 

Tel: 77/491-010 
Készül a Móricgáti Teleházban. 


