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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Hogy ez az eset hol történt? Móricgáton vagy 
Szentlászlón? Hát annyi bizonyos hogy a 
környék bármelyik településén megtörténhetett 
volna, de ami a legszomorúbb, ehhez hasonló 
esetek százai meg is történtek,  igaz nem volt 
róla szabad nyilvánosan beszélni. Régen sok 
nagygazdából Tsz elnök lett, aztán a végén 
meg Tsz elnökből megint nagygazdává 
változott. Csak a szegény ember maradt 
minden rendszerben szegény ember!  
 
A történet is a múltban történt, valamikor 1920 
körül. Néhány nagygazda uralta a földeknek 
javát, a többiek meg csak tengődtek, szolgáltak, 
cselédeskedtek. Irénkét is még igen fiatalon 
odaadták egy ilyen nagygazdához szolgálni. A 
gazda zsugori is volt, és igen embertelen. Az 
alig tizenhat éves kislányt egyszer megleste, és 
a kislány hiába könyörgött, sírt, sőt  próbált 
menekülni, már késő volt. A nagy testes férfi 
lefogta és többször is megerőszakolta.  
Szegény teremtés nem merte senkinek 
elmondani, mert az ilyen gazdákkal még a 
csendőrök sem mertek szembe szállni. Az 
áldozatnak meg úgy sem adott volna senki sem 
igazat.  
 

Az eset után aztán nemsokára kiderült, hogy a 
szegény lány bizony teherbe esett. A gazda el 
is küldte azonnal amikor a tudomására jutott, de 
előtte még megfenyegette, hogy nagy bajba 
kerül ha valakinek szólni próbál. A lányszülei 
nagy haraggal fordultak a lányuk ellen.  
-Te szerencsétlen, így nem fogsz senkinek sem 
kelleni! Itt maradsz örökre a nyakunkon és 
etethetünk! Irénkének volt két bátyja is, akik 
azért így is szerették a húgukat. Ahol csak 
lehetett könnyítettek a sorsán. De az  anyjuk, 
csak szidta mindenért, bántotta amivel tudta. 
Nem ehetett velük az asztalnál, nem 
beszélhetett, rongyokban járt. Bizony még a 
kutyának is jobb sorsa volt. Csak dolgoznia 
kellett látástól vakulásig. De így is megszült  és 
egy  egészséges kislánynak adott életet. Az 
újszülöttnek az Erzsike nevet adták. A két 
Nagybácsi kényeztette a picurságot ahol csak 
tehette. De a házsártos öregasszony a 
gyermeket sem szerette, rá sem nézett. Az 
anyát meg szinte üldözte. Már csak a  
maradékot kapta enni. 
Erzsike azért növekedett, és nagyon szeretni 
való kislány lett a hosszú szőke hajával, kék 
szemeivel. Az egyik télen az öregasszony 
Irénkét kizavarta a hóba takarmányért. Pedig 
éppen mosott előtte és igen megizzadt. 
Agyhártyagyulladást kapott, de orvoshoz nem 
vitték. Néhány nap múlva már haldoklott. Kérte 
a két bátyját, hogy ne adják oda az ő kislányát 
egy idegennek, majd örökre lehunyta szemeit. 
Nagy hóban, hidegben temették. Erzsike 
átkarolta az anyja fejfáját és úgy könyörgött 
sírva-zokogva a családnak, hogy maradhasson 
velük. Az öregasszony kemény szíve nem 
engedett fel, odaadta egy idegennek, messzire, 
örökre. Az Irénke sírja még ma is ott van a 
Csengelei temetőben, de egy két rokona még 
Móricon is és Szentlászlón is megtalálható.  
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Talán ezért ajánlom mindkét újság számára, 
hogy egy pillanatra emléket állítsunk az ilyen 
Irénkéknek, akikről sohasem beszélhettek.  
De csak ezért születtek? Ennyi volt a rövidke 
kis életük, bár az emberek bántották, de az 
Isten nagyra tárva a Mennyeknek kapuját várta 
őket haza, letörölte a könnyeiket, örökre! 
 

írta Nagy Endre 
 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 
6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
 

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi általános 
választásával kapcsolatban az alábbi 
határidőkről és időpontokról tájékoztatom 
Önöket. 
 
Dr. Áder János Köztársasági elnök úr a 
270/2014. (VII.23.) KE határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi általános választásának időpontját 
2014. október 12. napjára tűzte ki. 

 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. 
augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a 
választópolgár értesítési címére, ennek 
hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig 
kell megküldeni. 

 
A választási kampányidőszak 2014. 
augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 
óráig tart. 

 
A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem 
folytatható.  
2014. október 12-én választási gyűlés nem 
tartható.  
2014. október 12-én politikai reklámot nem 
lehet közzétenni 
 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek 
érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani. 

 
A helyi választási bizottság három - az egy 

szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját 
és legalább két póttagot a települési 
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 
2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja 
meg. 
 
A választási bizottság megbízott tagját 
legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 
óráig lehet bejelenteni. 
 

Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet 
legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig 
kell bejelenteni. 
 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 
2014. június 23-ig létesített tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2014. 
október 12-ig tart.  
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig 

kell megérkeznie a helyi választási irodához.  
Az átjelentkező választópolgár 2014. október 
10-én 16.00 óráig visszavonhatja 
átjelentkezési kérelmét.  

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye 
szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha 
legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási 
helyét megszünteti. 
 
A választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmének  
 

a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy  
b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a 
szavazatszámláló bizottsághoz. 
 
 

Jászszentlászló, 2014. július 28. 
 
 

Valentovics Beáta 
jegyző 

HVI vezető 
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M E G H Í V Ó 
 

Móricgát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt  
F A L U N A P I  rendezvényünkre, melyet  

2014. augusztus 20.-án, Szent István ünnepén tartunk! 
 

 

Program:  
1000  óra:     Ökumenikus szentmise a római katolikus plébániatemplomban 
1200 óra: Ebéd. /Birkapörkölt, savanyúság/ Az ebédjegyek aug. 16.-ig 
megvásárolhatók a helyi boltokban, és Csontos Lászlónál, 1100 Ft-os áron. 
Az ebéd ideje alatt a Bogarasi zenekar muzsikál. 
1300 óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője 
 Ünnepi beszédet mond Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az  
 országgyűlés alelnöke 
1400 óra: A Jászszentlászlói Hangász Citera Együttes műsora 
1430 óra: Csepregi Éva könnyűzenei műsora 
1530 óra: A Kiskunfélegyháza fúvószenekar és mazsorett csoport fellépése 
1630  óra: Kaczor Ferenc műsora 
1730 óra: Zumba 
1800 óra: Fitt-tréning Mónus Katával 
1900 órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével 
 
Egész napos programjaink:  
Lovaglás, íjászkodás, trambulin. Ingyenes egészségügyi állapotfelmérés. 
Gyermekek részére: ingyenes légvár, kézműves foglalkozás.  
A Művelődési Ház nagytermében „Az én világom” címmel Réczi Ferenc 
olajfestményeinek tárlata. 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 
         
                    Csontos Máté 

polgármester    
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Július hónapban anyakönyvi esemény nem történt. 

 

HUMOR 

 
A mennyasszony anyja egy kissé túl szemérmes, és 
a nászéjszaka előtti utolsó intelme így szól: 
- Ne mutasd magad soha teljesen meztelenül a 
férjed előtt, mindig legyen rajtad valami ruhanemű. A 
teljes meztelenség undorító, közönséges, ízléstelen, 
kiábrándító! 
Eltelik két hét, az ifjú férj egy este enyhe 
gyanakvással így szól a feleségéhez: 
- Mondd szívem, nem volt nálatok a családban 
valami elmebetegség, vagy öröklött téboly?  
- Miért kérded? 
- Különben mi a fenétől van az, hogy minden áldott 
este ezzel a hülye kis kalappal a fejeden vonulsz be 
az ágyba? 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Csőben sült brokkolis csirke 

 
Hozzávalók: 

 25 dkg csirkemell filé 

 20 dkg brokkoli rózsa 

 10 dkg vaj vagy margarin 

 3 evőkanál liszt 

 2 dl tej 

 2 dl főzőtejszín 

 só 

 bors 

 2 gerezd fokhagyma 

 10 dkg sajt 
 
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, sózzuk, 
borsozzuk és a margarin felén /vagy olajban/ nagy 
lángon hirtelen megsütjük. Közben a brokkoli 
rózsákat forró sós vízben roppanósra főzzük. Amíg 
átsülnek a húsok addig a brokkoli is félpuhára fő. 
Ezután kivajazott tűzálló tálba tesszük a 
csirkeszeleteket, rá a brokkolit és rászeljük a nyers 
fokhagymát: 
A serpenyőbe, amiben a hús sült beletesszük a 
margarin másik felét és ha megolvadt rákanalazzuk 
a lisztet és csomómentesen elkeverjük. Ehhez 
adagoljuk apránként a tejet és a tejszínt amíg 
krémes mártást nem kapunk, /vagyis besamelt 
főzünk/. Sóval, borssal fűszerezzük a mártást, de 
mivel a serpenyőben előzőleg a csirkehús sült, így 
már az is ad neki egy pikáns ízt. 
A forró mártást a brokkolis csirkemellre öntjük. 
Ráterítjük a reszelt sajtot. 

Kb. 20 perc múlva kivesszük a sütőből, amikor a sajt 
már szépen megpirult a tetején. 
Krumplipürével tálalhatjuk. 

 

GYEREKEKNEK 

 
 

1         
   

2       
    

3               

4         
   

5         
   

6       
     

1. Hamis ellentéte 
2. Kevés ellentéte 
3. Ami szerint ítél a bíró 
4. Nem ellene, hanem ……….. 
5. Bosszúból mondott rossz kívánság 
6. Igen ellentéte 

Megfejtés: ………………………………. király. 
 
Aki behozza az első függőleges sorban 
található megfejtést a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazon 
barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, 

akik szeretett testvérem 
 

KELEMEN JÓZSEF 

 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmamban osztoztak. 

 

Vajda Jánosné és családja 
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