
 

Móricgáti ÚJSÁG 2016. június 1. oldal 

XIV. évfolyam, 6. szám 2016. június 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

M E G H Í V Ó 
 
Móricgát Község Önkormányzata és a Móricgáti Berek Vadásztársaság - tizenkettedik 
alkalommal – ismét megrendezi községünkben:  
 

2016. július 9.-én, 

/szombaton/  

ARATÓÜNNEPI ÖSSZEJÖVETELÉT, 

 

 

melyre szeretettel várunk mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli ünnepségünket. 
 

Gyülekezés: 1445 órakor a Művelődési Háznál. 
 

Várunk mindenkit, aki tud kaszálni, markot szedni, kévét kötni, és azt is aki nem tud, de 
szívesen részt venne rendezvényünkön. 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 
 

A Móricgáti Berek Vadásztársaság tisztelettel meghívja a móricgáti földtulajdonosokat 
valamint az Aratóünnep minden résztvevőjét a rendezvényt követő uzsonnára! 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Biciklizzünk egyet a múltban! 

 
Ha visszamegyünk a hatvanas, vagy a 
hetvenes évek Móricgátjába, bizony sok 
nosztalgia, hangulatos emlék jut eszünkbe. Meg 
mernék rá esküdni, akkor az emberek sokkal 
boldogabbak voltak mint ma, csak nem tudták. 
Igaz nem voltak aszfaltozott utak, járdák. Sőt 
autó sem nagyon akadt még Móricgáton 
akkortájt. A földes utak mellett, az 
árokpartokon, a rétek oldalán mindenfelé 
keskeny kerékpár utak voltak találhatók. Mindig 
a keményebb agyagosabb, vagy füvesebb 
területeken alakultak ki ezek az egész 
tanyavilágot behálózó keskeny utacskák. Senki 
nem jelölte ki, vagy tervezte meg őket, nem is 
építették. A biciklis nép mindig megtalálta a 
legjobb, az erre megfelelőbb helyeket. Sokszor 
valaki rétjén, kaszálóján is áthaladt, de e felett 
minden gazda szemet hunyt. Ha véletlen 
homokosabb szakasz jött, ott sokan még a 
kerékpárt is letámasztották egy kis időre, aztán 
mindenféle nagyobb paréjt, füvet, lombot 
letépkedtek, a homokos útszakaszra 
rakosgatták. Így elérték azt, hogy sokszor ezen 
a helyen sem kellett már leszállni, kis lendülettel 
át lehetett hajtani rajta. Mindenkinek egyfajta 
kerékpárja volt. Mert akkortájt szinte csak a 
Csepelt árulták. Az egyetlen különbség csak a 
férfi és a női változata volt. Ezeken a kis 
kerékpárutacskákon igen nagy sebességgel 
lehetett haladni. Minden kerékpár vázára 
pumpa is volt erősítve. Az ülés alatt kis 
szerszámos táska. Ha a kerék külső gumija 
megsérült, azonnal nem szaladtak újat venni. 
Körbetekerték bála madzaggal, és még 
hónapokig lehetett így járni. A gyerekek már 
korán kezdték a biciklizés tudományát 

elsajátítani. Mosolyt fakasztó volt, amikor egy 
kis aprócska fiúcska az Apja nagy kerékpárjával 
száguldozott. Mert, hogy még nem érte el az 
ülést, így a jobb lábát csak úgy átdugta a váz 
alatt, ma  már akrobatikus mutatványnak 
számító ügyességgel, még a boltba is 
elkerekezett, meg aztán persze vissza. Igaz, 
már gyermekként biciklizni tudtunk. de nagyon 
kevésnek volt az megadatva, hogy a szülök 
járművét használhassa is rendszeresen. Nem is 
volt rá lehetőség, mert  mindenki azzal járt 
dolgozni, ki a messzi földekre. Kis 
gyermekkerékpárokat még abban az időkben 
nem gyártottak. Ha volt is olyan, az csak a 
városi gyerekeknek járt, a jól kereső szülőktől. 
Úgy hogy nem jutott kerékpár a Mórici gyerek 
alá, csak úgy hében-hóban. Olyan strapabíró 
biciklik voltak az akkori kor kétkerekű járművei, 
hogy csak ritkán igényeltek szerelést. Azt meg  
minden férfiember meg tudta maga oldani. Nem 
volt a hajdani bicajon semmi féle sebváltó, vagy 
bowdenos fék. De megállt, ha kellett így is. Ha 
kicsi gyerek volt a háznál, arra a célra volt egy 
kormányra szerelhető, rugózós ülés, így a 
legkisebbek igen nagy kényelemben ringatóztak 
ott, a pedált taposó szülő védelmében. Ma már 
nem látni sehol ilyen kerékpárutacskákat. Mind 
visszavette a természet, elöntötte a homok. De 
már nem is nagyon jár kerékpárral senki, csakis 
a kövesúton, vagy a már igen lepusztult 
betonos kerékpárúton. De azért jó bicajozást 
kívánok a Móric aprajának és nagyjának. 
 

Írta Nagy Endre 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Indul a „Nyári Diákmunka” program 
 

A 2013-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait 
felhasználva a 2016. évben ismételten 
meghirdetésre kerül a program. 
A program már diákkorban elő kívánja segíteni a 
fiatalok munkához jutását és ezzel a korai 
munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés 
lehetőségét is biztosítja.  
A program célcsoportjába azok a fiatalok 
tartoznak, akik: 

 nappali tagozaton tanuló diákok, 
 a program kezdő időpontjában idősebbek 

16 évnél, de a program befejezésekor 
sem töltik még be a 25. életévüket, 
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 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba 
vételüket a Kiskunmajsai Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán, 

 foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási 
jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 
program keretében a regisztrált diákok számára 
munkaerő-piaci információt nyújt. Ezt követően a 
beérkezett munkaerőigények alapján 
munkaközvetítést végez a legoptimálisabb 
elhelyezés érdekében. 
A program keretében a munkaadók számára a 
munkabér és a ténylegesen megfizetésre 
kerülő szociális hozzájárulási adó együttes 
összegének 100 %-a kerül megtérítésre.  
A program keretében legfeljebb 2 hónap 
időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás 
támogatható. A támogatás megállapítása során 
havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 
munkakör esetében 96.750 Ft/fő/hó, 
szakképzettséget nem igénylő munkakör 
esetében pedig 83.250 Ft/fő/hó összeg vehető 
figyelembe, amely összegen felül kerül 
megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 
6 óránál rövidebb munkaidőben történő 
foglalkoztatás esetén a támogatási összeg 
arányosan csökken. 
A program 2016. június 20-tól 2016. augusztus 
31-ig tart. A program keretében kötelezettséget 
vállalni csak a 2016. július 1. - 2016. augusztus 
31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő 
foglalkoztatásra vonatkozóan lehet. 
 
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
osztályánál kérhető (Félegyházi u. 5.). 
 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Alapszabályát az 
Országos Küldöttgyűlés 2016. május 26-án 
módosította.   
A módosítás értelmében a 2015-ben 600.000 
forint árbevételt el nem érő őstermelők 
mentesülnek a bevallás alól, ha a 2000 forint 
tagdíjat 2016.  június 30-ig megfizetik. A 
határidő elmulasztása esetén az általános 
rendelkezések szerint kell a tagdíjat rendezni 
(bevallás-befizetés). 
Részükre a befizetés lehetősége június 1-jétől 
él, amelyet lehetőség szerint átutalással kell 
rendezni a Kamara OTP Bank ZRt.-nél 

vezetett 11749008-20190244 számú 
bankszámlájára.  
Az átutalás közlemény rovatban minden 
esetben fel kell tüntetni a kamarai 
azonosítójukat, nevüket, illetve 
adóazonosítójukat vagy adószámukat a 
befizető személyének egyértelmű 
azonosíthatósága miatt. 
A folyószámlával nem rendelkező 
kedvezményezett őstermelők számára csekket 
várhatóan a jövő héttől tudunk adni. 
A kedvezményben nem részesülő tagok a 
bevallás benyújtásánál a tavalyi évhez 
hasonlóan továbbra is kérhetik a postai csekk 
küldését.  
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2016. május 1.-től május 30.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: nem volt. 
 

 

Lomtalanítási tájékoztató 
 

A lomtalanítást Móricgát területén az FBH-NP 
Kft. /Vaskút/ végzi  

2016. június 27.-én. 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A 
lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan 
előtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és 
balesetmentesen, kézi erővel legyen 
elvégezhető! 
 

HUMOR 

 
Egy idős hölgy betelefonál a rendőrségre:  
- Azonnal jöjjenek ki! A szemben lévő ház 
kertjében egy fiatal pár naphosszat sérti a 
szemérmet! Meztelenül flangálnak!  
A rendőrök helyszíni szemlét tartanak, majd 
beszüntetik az eljárást:  
- Asszonyom, az égvilágon semmit sem lehet 
látni!  
- Hát persze, mert rosszul csinálják! De húzza 
csak ide az asztalt az ablakhoz, tegyen rá egy 
széket, és ha föláll rá, oldalt azon a kis résen át 
mindent láthat. 
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GYEREKEKNEK 

 

 
 
 

 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 

Tejfölös-rakott zöldbab 
 
Hozzávalók 4 személyre: 

 75 dkg zöldbab 
 30 dkg darált sertéshús 
 30 dkg rizs 
 10 dkg füstölt sajt 
 10 dkg trappista sajt 
 1 fej vöröshagyma 
 1 nagy pohár tejföl 
 1 tojás 
 1 evőkanál pirospaprika 
 2 gerezd fokhagyma 
 ételízesítő 
 só 
 bors 

Elkészítés ideje: Elkészítés: 20 perc, sütés: 20 
perc  
 
Elkészítés: 
Tégy fel egy lábosban vizet forrni. Ha lobog, 
rakd bele a megmosott rizst, és főzd puhára. 
Dobj kevés ételízesítőt is a főző lébe. 
A hagymát vágd apróra, és kevés zsiradékon 
pirítsd meg. Add hozzá a húst, és fehéredésig 
kevergesd. Majd sózd, borsozd ízlés szerint, 
nyomd hozzá a fokhagymát, szórd meg a 
pirospaprikával, és párold puhára.  
A zöldbabot pucold meg, darabold fel, és kevés 
vízben főzd félpuhára, forrástól számítva 
körülbelül 10-15 perc alatt. 
 
Ha minden elkészült, állítsd össze a rakottast. 
Tedd egy vajjal kikent jénai tál aljába a zöldbab 
felét. Erre kerül a rizs fele, majd sózd, borsozd. 
Rakd rá a darált húst, majd a rizs másik felét. 
Végül takard be a maradék zöldbabbal, és ezt 
is sózd, borsozd.  
A tetejét kend meg jól a tejföl és a tojás 
keverékével, majd szórd meg a kétféle reszelt 
sajttal.  
Tedd előmelegített sütőbe, és 180 fokon 
körülbelül 20-25 perc alatt süsd szép pirosra. 
Forrás: www.femina.hu 

 
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 Könyvtárban. 


