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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 
Századik születésnapján köszöntöttük Szabó Gábort Móricgáton. A családi ünnepség vendége 
volt Csontos Máté polgármester is, aki a falubeliek jókívánságai mellé a miniszterelnök 
emléklapját is átadta Gábor bácsinak. 
 

Gábor bácsit három gyermeke, hét unokája, tizenegy dédunokája, rokonok, barátok és a szomszédok 
is felköszöntötték. Az ünnepelt 93 éves felesége, Marika néni oldalán nagy örömmel fogadta a 
köszöntéseket. Mint mondta, hálát ad a Jóistennek, hogy megélhette ezt a szép kort, és a jövőben is 
azért imádkozik, hogy még legalább tíz esztendőt megélhessen erőben, egészségben. Az ünnepelt ma 
is jó egészségnek örvend. Rosszul hall ugyan és járni is nehezen tud, de az étvágya jó. Minden reggel 
szalonnát eszik, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt. 
 

 
 

Amikor arról faggattuk, hogy szerinte mi a hosszú élet titka, egyszerűen csak annyit válaszolt: a jó társ. 
Gábor bácsi úgy véli, azért élhettek meg mindketten ilyen hosszú életet, mert feleségével hetvenegy 
éves házasságuk során mindig segítették egymást. Azt is elmondta, nem volt könnyű életük, kemény 
fizikai munkával keresték a kenyerüket, ám elégedettek az életükkel, mert összetartó családjuk 
mindenért kárpótolja őket. 
 

Vajda Piroska 
 
 

Kedves Gábor Bácsi! Fogadja szeretettel Móricgát minden lakosának és önkormányzatának 
szívből jövő jókívánságait! Kívánunk Önnek a továbbiakban is nyugodalmas, boldog, 
szeretetben bővelkedő, egészséges életet! Isten éltesse még sokáig, hogy köztünk és 
szerettei közt tölthessen még sok-sok boldog napot, mindnyájunk örömére! 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

BÁCS-KISKUN MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre 
 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges 
környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy 
a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén 
pollentermelése miatt megakadályozzuk. A 
parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen 
előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, 
melynek egészségügyi és gazdasági károsító 
hatása rendkívül jelentős.  
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 
értelmében: 
 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 

időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 
  
A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a 
jegyző, a település külterületén a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját 
követően, köteles hatósági eljárást indítani azon 
földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a 
védekezési kötelezettségüket teljesíteni.  
 

Amennyiben megállapítást nyer a védekezési 
kötelezettség elmulasztása, ú.n. "közérdekű 
védekezést" kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy 
a hatóság vagy az önkormányzat által megbízott 
vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és 
előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges 
parlagfű-mentesítési munkálatokat elvégezni. A 
mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az 
ingatlan használóját terhelik. 

 

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén 
– az eljáráshoz kapcsolódóan - a hatóság nem 
mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell kiszabni 
a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének 
mértéke figyelembevételével, melynek összege 
15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.  
  
Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési 
kötelezettség megszegése esetén a rendkívül 
súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés 
nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük az 
ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, 
hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a 
parlagfű-mentesítésre vonatkozó kötelezettségük 
teljesítésére. 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDOK 
OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE 
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL 
 

A családok otthonteremtési kedvezménye 
(CSOK), mint vissza nem térítendő állami 
támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető. 
A családok otthonteremtési kedvezménye „C” 
(követelménynek megfelelő) energetikai 
minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai 
minősítési osztályú egylakásos lakóépület 
vásárlása illetve bővítése esetén abban az 
esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet 
részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint 
illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 
napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, 
hogy a lakóépület állapota az élet-és 
vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem 
veszélyezteti. Nem egylakásos lakóépület 
esetében a hatósági bizonyítvány nem 
szükséges. 
 

 A hatósági bizonyítványt  

 a Kecskeméti Járás, a Kiskunfélegyházi 
Járás, a Kiskunmajsai Járás és a 
Tiszakécskei Járás területén lévő 
ingatlanok esetében a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 
12.)  

 a Bajai Járás, a Kiskunhalasi Járás, a 
Jánoshalmi Járás és a Bácsalmási Járás 
területén lévő ingatlanok esetében a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai 
Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6500 
Baja, Deák F. u. 11-13.)  
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 a Kalocsai Járás, a Kiskőrösi Járás és a 
Kunszentmiklósi Járás területén lévő 
ingatlanok esetében a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási 
Hivatal Építésügyi Osztálya (6300 Kalocsa, 
Városház u. 1.) állítja ki. 

 
Amennyiben a lakóépület műemlék, illetve 
műemléki környezetben vagy műemléki 
jelentőségű területen áll, abban az esetben a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, 
Széchenyi krt. 12.). állítja ki a hatósági 
bizonyítványt. 
  

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Amikor még Móricgátra nem jutott el a villany, 
amikor még minden tanyában laktak, amikor még 
minden ember szívében az Isten iránti áhítat 
lakozott, bizony sokszor összejöttek esténként, 
főleg az asszonyok. Ilyenkor az ujjaik körré 
csavart olvasóval, órákon át zsolozsmákat 
énekeltek, újra és újra fölzendült áhítatos énekük. 
Főleg ha halott volt a háznál, akkor reggelig 
virrasztottak, és imádkoztak az elhunyt lelkéért. 
Ilyen esetben még a férfiak is számosan részt 
vettek a virrasztáson.  
 

Templom még nem volt, így általában az 
iskolában tartották a Szentmisét. Az osztályterem 
pillanatok alatt átalakult templommá. Minden hely 
megtelt, sokuknak már csak állóhely jutott. De  
pünkösdkor volt csak igazi keresztény 
megmozdulás! Ilyenkor már nagyon korán - még 
nem is hajnalodott - amikor megindult egy 
virágokkal, szalagokkal kidíszített lovas szekér, 
majd még egy. Utána férfiak és nők ballagtak, 
sokuk kezében templomi zászlók, az élen menő  
egy feszületet emelt a magasba. A menet lassan 
haladt, és a környező tanyákról egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk. Zsoltárokat énekelve, egy 
nagy csengőt olykor megrázva haladt az egyre 
hosszabbodó menet. Voltak nagyobb gyermekek 
is közöttük.  
 

Így meneteltek egészen Szentkútig. Közben 
találkoztak máshonnan jövő, búcsúba igyekvő 
hasonló csoportokkal. Bizony már előbukkant a 
nap is, mikor végre megérkeztek a majd harminc 
kilométerre található zarándokhelyre. Ott már 
tolongott a nép! Mindenfelől érkeztek a hasonló 
gyalogos búcsújárók. Kifogták a lovakat, 
amelyekre valaki ott maradt felügyelni, a többiek 

csatlakoztak a hullámzó sokasághoz. Oldalt a 
hosszú fal mellett ideiglenesen kirakott 
gyóntatószékek álltak. Szerzetesek, Papok várták 
a bűneiktől megszabadulni vágyó búcsújárókat. 
Megkondult egy harang, a nép megindult hosszú 
kígyózó sorokban. Mindenfelé ünneplőbe öltözött 
emberek, Innen-onnan zászlók, feszületek 
emelkedtek a magasba. Volt ahol nehéz Mária 
szobrot cipeltek, vállra emelt rudakon, virágokkal 
feldíszítve.  
Egy erre a napra épült emelvényen, ami 
ugyancsak illatos virágokkal volt gazdagon 
körberakva, megjelent egy aranyhímzésű 
miseruhát viselő főpap. Körülötte a környék 
falvaiból jött papok. Hátul ministránsok álltak. 
Ezernyi torokból ének zendült fel, majd a magas 
süvegű főpap misét tartott. Mindenki nagy 
csendben, áhítattal hallgatta. Ùjra énekek, majd 
lassan vége lett a Szentmisének. Mindenki 
visszament a kocsikhoz, ahol elővették a 
magukkal hozott elemózsiát, és csak úgy a fűben 
ülve ettek. Jól esett az étel, a Szentkút gyógyító 
vizét itták hozzá. Aki akart, az a kegytárgy-árusok 
sátrainál imakönyvet, olvasót vagy kis 
szentképeket vehetett.  
 

A búcsú végezetével megindult a karaván 
visszafelé Móricgátra. Lelkük még mindig 
megtelve az ott látottakkal. Hiába volt a megtett 
hosszú út, mégsem éreztek fáradságot. A testük 
új erővel telt meg, sőt sokan, még határozottan, 
igazi gyógyulást is éreztek magukon végbemenni. 
De egy dologban mindenki erősen meg volt 
győződve. Mégpedig abban, hogy jövőre megint 
el fognak menni Szentkútra. 
 

Írta Nagy Endre 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2015. június 1-től 30-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Marton János /élt 82 évet/. 

Búcsúzunk tőle! 

 

 

Az általános iskola épületében kialakított 
Helytörténeti Kiállítás látnivalóinak gyarapításához 
keresünk régi használati tárgyakat, régi – a falu 
életével kapcsolatos – dokumentumokat, 
fényképeket.  
 

Kérjük, aki rendelkezik ilyennel és megválna 
tőle, juttassa el Bozó Sándornéhoz. 
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HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Kókusz-petty 
 

Hozzávalók a tésztához: 
4 tojás 
4 evőkanál cukor 
4 evőkanál víz 
2 evőkanál kakaó 
15 dkg finomliszt 
1 sütőpor  
Kókuszpettyek hozzávalói 
4 tojásfehérje 
4 evőkanál cukor 
12 dkg kókuszreszelék 
3 evőkanál liszt 
Krém hozzávalói 
4 tojássárgája 
15 dkg cukor 
1 csomag vaníliás pudingpor  
3 dl tej 
25 dkg vaj 
15 dkg porcukor 
Tetejére: Olvasztott csokoládé 
 

A tésztához a tojásfehérjéket a cukorral habbá 
verjük, egyenként hozzáadjuk a tojás sárgákat és 
kanalanként a vizet, jól kikeverjük, majd 
hozzátesszük az átszitált kakaót, a sütőporral 
elkevert lisztet, szépen összedolgozzuk. 
Az így elkészült masszát egy sütőpapírral bélelt, 
25 x 35 cm-es tepsibe öntjük, szépen elsimítjuk. 
A pettyekhez a tojásfehérjét a cukorral felverjük 
kemény habnak, hozzáadjuk a kókuszreszeléket 
és a lisztet, majd a kakaós piskótára sűrűn 
csomókat rakunk, és 180 fokra előmelegített 
sütőben megsütjük.  
A krémhez a tojás sárgákat a pudingporral, 
cukorral a tejben megfőzzük és kihűtjük. 
A vajat a porcukorral kihabosítjuk, és 
hozzákeverjük a kihűlt pudingot majd a sütemény 
tetejére, simítjuk.  
Olvasztott csokival csíkozva díszítjük, vagy 
csokimázzal vonjuk be. Kihűtve szeleteljük. 
 

HUMOR 
 

Egy fiatalember felkereste a rabbiját és tanácsot 
kért tőle. Nem tudta ugyanis elhatározni, hogy 
megnősüljön-e, vagy sem. 
- Az apja előkelő és képzett ember. 
- Nősülj meg! 
- De a lány csúnya, mint egy varangy! 
- Akkor ne nősülj meg! 
- Viszont tízmillió forintot hoz magával 
hozományba. 
- Nősülj meg! 
- Sántít is! 

- Akkor ne nősülj meg! 
- Az apja be akar venni üzlettársnak. 
- Akkor nősülj meg! 
- De a lány kicsit púpos. 
- Akkor ne nősülj meg! 
- Tulajdonképpen mit tanácsol? 
- Úgy gondolom - felelt a rabbi hosszas 
gondolkodás után -, hogy ki kellene 
keresztelkedned. 
- No, de miért, rabbi? 
- Mert akkor egy pap idegeit tennéd tönkre, nem 
az enyémet! 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

Kösd össze a számokat emelkedő sorrendben, és 
megláthatod, mit ábrázol a kép!  
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 
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