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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Hajdanán, vagy talán nem is olyan régen, még
minden Mórici tanyában található volt egy búbos
kemence.
Nagy becsben tartott építmények voltak ezek.
Minden évben bemeszelték. A belsejét is
javítgatták, rendben tartották, vigyáztak rá. A
hideg évszakokban pótolhatatlan volt a család
számára. Mert nem csak a meleget adta, hanem
abba sült a kenyér, a tepsis krumpli, hurkával és
kolbásszal. Meg az a rengeteg kalács, rétes,
mindenféle
pogácsák.
A
gazdasszonyok
sütkérező tudománya nem ismert határokat.
Ezeknek a kemencéknek volt padkájuk, meg egy
sut a sarokban. Télen a mezítlábas gyerekféle ott
kuporgott a legszívesebben. De az öregek is
szívesen heverésztek azon, és a fájós hátukat
nekinyomták a forró oldalának.
Nyáron a kinti kemencéket használták leginkább.
Ez egy egyszerűbb változata volt a bentinek. Nem
volt padkája, de általában össze volt építve, egy
ugyancsak sárból készült sparhelttel. Az esőtől
egy oszlopokon álló tető védte. A gazdasszonyok
jó időben kint főztek, meg ott a kinti asztalnál
fogyasztotta el a család a finom ebédet.
Abban az időkben nem is volt sehol elhagyott
„burgying”, gondozatlan garád. A téli hónapokban
gondosan fel lettek ezek tisztítva, és gallyat
szépen kévékbe kötötték, majd a talicskán haza
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hordták. Ott szépen összerakva várta, hogy majd
a kemencébe tegyék, és a télen fűtsenek is vele.
Akinek szőlője volt, ott a tavasszal lemetszett
venyigét is szépen kévékbe rakták, ez ugyancsak
a kemence bendőjében kötött ki. Sokszor nem is
volt egyszerű ilyen fűtőanyagokhoz jutni, akkora
volt a kereslet rá.
De a kemenceépítő mestereket is nagy becsben
tartották. Ezek általában a környékből származó
ügyesebb emberek voltak, apjuktól lesték el e
tudományt, majd a gyermekeiknek tovább adták
azt. Sajnos az új házakból már kiűzték a
kemencéket. Igaz sokan már újra felfedezték
annak a jó tulajdonságát, és hozatnak messzeföldről kemenceépítő iparost, aki már sokkal jobb
anyagokból, és modernebb kivitelezésű, de
méregdrága kemencét épít be. Nem ritkán egy
millió forintot is meghaladja egy ilyen szebb
kemence ára.
Érdekes, hogy az egyszer már kitagadott,
elfelejtett szokások lassan visszajönnek. Az
emberek rájönnek, hogy a régiek nem hiába
használták évszázadokon keresztül a búbos
kemencét.
Az
elődeink
sokkal
jobban
összefonódtak
a
környezetükkel.
Nem
stresszelték magukat, kiegyensúlyozottabbak
voltak nálunk.
Tudatosan használták a természet által adott
alapanyagokat. Lehet, hogy nem volt, villanyuk
vagy mobiltelefonjuk, meg autójuk sem. De sokkal
finomabbakat ettek mint mi, és - ami nem
elhanyagolható,
nálunk
sokkal
egészségesebben is éltek sok esetben. Nagyon
kevés pénzből kijöttek, így nem volt adósságuk
sem. Félelem nem szorította össze szívüket a
holnap miatt. Tudták, hogy nem fognak fázni, mert
van elég rőzse a kemencéhez. Meg elég élelem a
kamrában, veremben. Hízik a malacka az ólban.
Ad tejet a tehenecske, így lesz túró a réteshez,
tejeskávé
a
gyereknek.
Így
éjjelente
megnyugodva aludt a család a búbos kemence
simogató melegénél.
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c. vállalja önmaga foglalkoztatását: i.
egyéni vállalkozóként, vagy új induló társas
vállalkozás
keretében
a
társaság
tevékenységében személyesen közreműködő
tagként.

TeSzedd!
A TeSzedd! –
Önkéntesen
a
tiszta
Magyarországért
akció ma hazánk
legnagyobb
önkéntes
mozgalma. Idén
immár
hatodik
alkalommal
valósul meg.
A szemétgyűjtési akció keretében szerte az
országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd!
önkéntesei.
Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden
évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebbtágabb környezetünket. Azt is szeretnénk, ha
minél több ember kifejezésre juttatná a benne
rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a
szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a
szemét, akkor nincs mit összeszedni.
Móricgát ebben az évben is csatlakozott a
mozgalomhoz,
április 28.-án /csütörtök/ fél 9 órakor
várunk minden önkéntest a Faluház előtt, hogy
megtisztítsuk a műút szélét a rengeteg
eldobált szeméttől.

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK





A pályázó
a) rendelkezik a vállalkozás indításához, a
beruházás bruttó költségének legalább 20%-át
elérő saját forrással, amelybe az államháztartás
alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a
bankhitel és az egyéb forrás nem számítható be,
b) vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a
hatósági szerződésben megjelölt időpontig
tevékenységét megkezdi, és azt 2 évig a hatósági
szerződésben megjelölt időpontig szüneteltetés
nélkül fenntartja, és ezen időszak alatt
munkaviszonyt nem létesít.
Részletesebb tájékoztatást a pályázati felhívás és
a pályázati útmutató tartalmazza. A pályázattal
kapcsolatos
információt
a
Foglalkoztatási
Főosztály munkatársaitól - Fricska Nagy László
(76/795-649), Makra Zsuzsanna (76/795-676) kérhet.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016.
április 18-án (hétfőn) 8.00-16.00 óráig az EDF
DÉMÁSZ a szolgáltatás minőségének javítása
érdekében hálózati karbantartási munkákat
végez, ennek következtében a Kiskunmajsai
Járási Hivatal Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10. sz.
alatti épületében az ügyfélfogadás az egész nap
folyamán szünetel.
Kérjük megértésüket.

Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő támogatására
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2016. április
1-től
pályázatot
hirdet
az
álláskeresők
vállalkozóvá válását elősegítő, 2 millió forintig
terjedő tőkejuttatásos támogatásához.
A pályázatok benyújtásának határideje 2016.
május 31.




A pályázaton részt vehet az, aki:
a. a pályázat benyújtását közvetlenül
megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának
napját is – a kormányhivatal illetékes Járási
Hivatala (továbbiakban: járási hivatal) mint állami
foglalkoztatási szerv által legalább egy hónapja
folyamatosan nyilvántartott álláskereső vagy
rehabilitációs ellátásban részesülő és
b. 25. életévét betöltötte a pályázat
benyújtásakor és
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Dr. Kiss Melinda
hivatalvezető

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója
jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk
20
éve
biztosít
ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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"PSZICHIÁTRIAI
PROBLÉMÁKRA?

SZEREK

VISELKEDÉSI

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy
"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2016. március 1.-től március 31.-ig

nagymamát, dédnagymamát és mindenkit, hogy
együtt ünnepeljünk ezen a szép napon.
Édes jó istenem, hallgasd meg imámat,
Áldd meg minden jóval, édes jó anyámat.
Áldó két kezedet, tartsad mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretetet, ne legyen bús napja.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy - mivel a
község belterületén minden háztartást ellátott a
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szelektív
szemétgyűjtésre alkalmas sárga fedeles kukákkal
– a Faluháztól a szelektív kukákat elszállították.
A külterületen élők a katolikus templom előtt
található szelektív gyűjtőkbe tudják elhelyezni a
külön válogatott szemetet.
A szokásos éves lomtalanításra előre láthatóan
június hónapban kerül sor. A pontos időpontot az
újságban közölni fogjuk, amint az egyeztetés
sikeresen lezajlik a szemét-szállító céggel.

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.

Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 18.án, délelőtt 9 órától 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 így segítsen
embertársain!
/A személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ
kártyáját hozza magával!/

Katolikus hírek

Akik
felkeresik
a
móricgáti
Faluházat,
találkozhatnak „új rendőrünkkel”, Sipos Rudolf
főtörzsőrmester egészalakos papírmásával.
A hivatalos nevén „Bűnmegelőzési információs
pont” arra szolgál, hogy az itt élők aktuális, a
biztonságukat,
ill.
a
bűncselekmények
megelőzését szolgáló információkhoz jussanak.
„Rudi rendőr” a két keze között egy táblát tart,
amelyen szórólapokat helyezett el a rendőrség,
melyeken
olvashatnak
többek
között
a
termékbemutatók veszélyeiről, a besurranásos
lopások
megelőzéséről,
személyés
vagyonbiztonságról, stb.
A „papírrendőr” felállítására a Kisebb települések
– nagyobb biztonságban! elnevezésű program
keretében került sor

HUMOR

Május 1.- én fél 11- kor szentmise. Utána anyák
napi műsor a móricgáti hittanosok részvételével,
melyre szeretettel várunk minden édesanyát,
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-Te dohányzol?
-Igen dohányzom.
-Hány dobozzal szívsz el egy nap?
-Napi 2 doboz.
-Mennyibe kerül egy doboz?
-Kb. 1000 Ft.
-Akkor napi 2000 Ft-ot költesz cigire?
-Igen.
-Akkor egy évben kb 730.000 Ft-ot költesz cigire?
-Igen.
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-Akkor 15 év alatt 10.950.000 forintot költöttél
cigire?
-Hát igen, igazad van.
-De gondolj bele, ha nem dohányoztál volna és a
cigire költött pénzt félretetted volna a bankba,
akkor már vehetnél magadnak egy Ferrarit.
-Hmm, ezen nem is gondolkodtam még. De figyelj
csak, te dohányzol?
-Nem én még soha sem szívtam el egy cigit sem.
-Akkor mutasd már meg hol a csudába van az a
nyavalyás Ferrarid?

GYEREKEKNEK

A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a
helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe
édességet kap jutalmul.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Kókuszos tejbegríz szelet
Hozzávalók:
Aljára:
 30-35 dkg babapiskóta
Kókuszos krém:
 1 l tej
 25 dkg búzadara
 25 dkg kristálycukor
 pici só
 20 dkg margarin
 100 g kókuszreszelék
Csokis réteg:
 1,5 l tej
 3 cs csokoládés ízű pudingpor
 1 púpos ek kakópor
 15 dkg kristálycukor
Tetejére:
 fehércsoki darabkák a díszítéshez
Elkészítése:
Egy nagyobb tepsi aljába letesszük a babapiskótákat.
Az 1 liter tejbe beleszórjuk a kókuszreszeléket
(egy kicsit hagyunk a végén a díszítéshez) és a
búzadarával, cukorral, pici sóval sűrű tejbegrízt
főzünk, majd a tűzről levéve belekeverjük a
margarint. Ha készen van, ráöntjük a
babapiskótára és elsimítjuk.
A 1,5 liter tejjel elkészítjük a csokis pudingot
(mielőtt
besűrűsítenénk
a
pudingport,
belekeverhetünk egy púpos evőkanál kakaóport,
de ez elhagyható) és végül ráöntjük a tejbegrízre,
majd elsimítjuk.
Megszórjuk a maradék kókuszreszelékkel és
fehércsoki darabkákkal, ami forrón beleolvad és
szép díszes lesz a süti teteje.
Pár óra alatt megdermed, szépen szeletelhető és
fogyasztható.
Forrás: www.receptneked.hu
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