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XV. évfolyam, 5. szám 2017. május 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első 
vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.  
Anyák napja alkalmából, Móricgát Község Képviselő-testülete nevében a következő verssel 
kívánok – kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel - minden édesanyának hosszú, 
boldog életet. Kívánom, hogy leljenek sok-sok örömet gyermekeikben!  

Csontos Máté 
polgármester 

Nagy Ferenc: Édesanyám 

Van egy szó, van egy név ezen a világon, 

Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. 

Csupa virágból van, merő napsugárból.. 

Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. 

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, 

Örömében sir az, aki e szót hallja. 

Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, 

Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. 

Amikor a szíved már utolsót dobban, 

Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. 

Mehetsz messze földre, véres harcterekre, 

Ez a szó megtanít igaz szeretetre.  

Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld, 

Hogyha elrebeged, már ez is imádság. 

És ha elébed jön könnyes szemű árva, 

E szóra felpattan szíved titkos zárja.  

Drága vigasztalás ez az a szó, ez a név, 

Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. 

Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, 

Ha keblére borulsz és el kinek mondod? 

S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, 

Virágos sírdombon a könnyed megered. 

Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, 

Nekem a legdrágább ezen a világon. 

Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, 

Amikor kimondom: anyám, édesanyám. 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Egy idős, Móricról már régen elkerült kedves 
olvasó írta meg nekem ezt a történetet.  
A németek teljes front hosszában védekeztek az 
egyre gyorsabban előretörő Szovjet hadsereggel 
szemben. A dunántúli olajmező volt Hitler utolsó 
tartaléka, és ezt minden áron megpróbálták 
tartani. A második Ukrán front egyre közelebb 
került Szegedhez. Onnan húzódott fölfelé 
Kecskemét mellett Debrecen irányába, ahol a 
negyedik Ukrán hadsereg tört előre. A Duna-Tisza 
közét hősiesen védte a Magyar honvédség utolsó 
maradványa. Móricon a messzelátó dombon egy 
igazi lőállást építettek ki. Ott fönn igen mély 
árkokat ástak. Néhány légvédelmi ágyú, és más 
középnagyságú löveget, gépfegyvert fölhúztak 
oda, és igen jól elhelyezték a mély állásokba. A 
fák és más növényzet jól elrejtette a be-be szálló 
orosz repülők elöl. A magyar tüzérek igen 
ügyesen kilőttek azokat az orosz konvojokat, 
amelyek Szentlászló felől próbáltak közeledni. A 
Forczek malomba volt még egy második Magyar 
ágyúállás. Innen is igen sűrűn lövöldöztek az 
egyre közelebb kerülő ukrán front irányába. De az 
a néhány magyar tiszt tudatában volt vele, hogy 
ezeket az állásaikat nem tudják sokáig tartani. Az 
utolsó német katonai repülőgép is elhagyta már a 
Bugaci repülőteret. Most már csak a Magyarok 
védekeztek ahogyan tudtak. De amikor már egyre 
több találat érte a dombot, meg a malom 
környékét, teherautókra rakták a maradék löszért, 
ágyúkat mögéje kapcsolták, és megindultak a 
Duna irányába, hogy még azon valahogy időben 
átjussanak. Már csak egy fiatal hadnagy, és 
néhány honvéd maradt a malomnál. Majd sietve 
az autóba ülve, elrobogtak ők is. De még előtte 
Forczekék lelkére kötötték, hogy nehogy a malom 
felé közelítsen bárki is, a következő néhány  
percben. Aztán nem sok idő múlva  már az egész 
Mórici nép megértette, hogy miért is. Hirtelen egy 
hatalmas robbanás rázta meg a környéket! A 

Forczek malom, a környék legnagyobb épülete 
darabjaira hullott. A szétrepült törmelékből még 
ötszáz méterre is találtak. Csak a behemót 
kettétört malomkő árválkodott még ott, félig a 
homokba fúródva. A nép megértette, a magyar 
katonák nem akarták a betörő oroszok kezére 
adni ezt a nagyon fontosnak számító katonai 
pontot, ahonnan őket hátulról lőni lehetett volna. 
Az a malom soha nem épült újjá. A messzelátó 
parton még néhány évig láthatóak voltak a 
lövészárkok, de aztán azokat is betemették. A 
csupán néhány napig tartó Móricgáti katonai 
események utolsó tárgyi nyomai is régen eltűntek. 
Mindezekre már csak néhány nagyon öreg, még 
ma is élő lakos emlékezik talán. Most hogy 
mindezt megírtam, talán sikerült újra ébreszteni 
egy régi eseményt, ami a Móricgát történelmének 
egy fontos és kitörölhetetlen része marad 
mindörökre. 

Írta Nagy Endre 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

2017. április 1.-től április 30.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Nagy Jenő /élt: 58 évet/  

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy május 15.-
ére, hétfőre tervezzük az út menti virágládákba a 
virágok ültetését. Kérünk mindenkit, hogy készítse 
elő a ládákat, és ültesse el a virágokat! 
 

 

MÓRICGÁT Község Jogosult Állatorvosa felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy az állategészségügyi 
szabályzatról szóló 41/1997.(V.28,) FM Számú 
rendelet 212-215.§-a alapján 2016. május 2. és 
június 5-e közötti időszakban ebek veszettség 
elleni védőoltást kell tartani, minden jelöletlen ebet 
chippel kell ellátni!  
Az oltásért ebenként az összevezetett helyen 
3.500.-Ft-ot kell fizetni, amely tartalmazza a 
féregtelenítést is. 
Kérjük az eb tulajdonosokat, hogy az előző évben 
kiadott oltási bizonyítványt hozzák magukkal! 
Minden három hónaposnál idősebb ebet be kell 
oltani! 
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy minden be 
nem oltott ebet állami kártérítés nélkül le kell 
öletni és a tulajdonos ellen szabálysértési eljárást 
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kell indítani, ami 20/2001.(IIII.9.) FVM. Rendelet 
87.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 20.000.-
Ft-ig terjedő pénzbírsággal járhat.  
 

2017. május 17. (szerda) 

10
00

 óra- 12
00

 óráig: Tápai Zsigmondné tanyája 
előtt. 

12
00

 óra- 14
00

 óráig: Lukács kanyarnál 

14
00

 óra- 16
00

 óráig: FALUHÁZ hátsó udvara 

2017. május 18. (csütörtök) 

10
00 

óra- 12
00

 óráig: Kiss Lajosné tanyája 
mellett (postaládák előtt) 

12
00

 óra- 14
00

 óráig: Deli József bejárója előtt 

14
00

 óra- 16
00

 óráig: Erdőszéplak, Zöldág János 
háza előtt. 

Pótoltás: 

2017. május 24.(szerda): 15
00

-16
00

 FALUHÁZ 
hátsó udvarában.  
 

Dr. Vígh István  
Hatósági állatorvos 

 

 

Lomtalanítási tájékoztató 
 

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

2017. május 18.-án. 

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! 
Lomtalanítás keretében elszállítható 
hulladékok a korábban megszokottak szerint 
Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. 
bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra: 

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi 
és állati hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék; 

elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-
készülék, hűtőgép…); 

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
 heti szemétszállítás körébe tartozó 

háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 
tevékenységből származó hulladék. 

 

 

Tájékoztató a biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja 
tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi 
a biológiailag lebomló hulladék rendszeres 
díjmentes begyűjtését, a cég által folyamatosan a 
gyűjtési alkalmak számához igazodóan biztosított 
biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Móricgát területén. 
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az 
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik. A biológiailag lebomló 
hulladékot /fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú 
növényeket, háztartásban, éttermekben, 
kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai 
és élelmiszermaradékot/ a díjmentesen biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, ill. maximum 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben /max. 0,5 m3/ 
kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig 
kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
és kézi erővel mozgatható legyen. 
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot 
nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha 
kommunális hulladékkel keveredik, akkor a 
biológiailag lebomló hulladék járattal nem 
szállítják el! 
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 
Kerti hulladék: 

- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 
fanyesedék, gally 

- műanyag zsákokban vágott fű, vágott 
virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi 
növények, kezeletlen kéregdarabok, 
egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: 
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: 
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 
növényi származékok, élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló 
hulladék gyűjtés során állati ürüléket, vagy azzal 
szennyezett anyagot. 
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és 
komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az 
elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a 
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Regionális Hulladéklerakókban /Vaskút, 
Kiskunhalas, Felgyő/ beszerezhetik. 
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos 
zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a 
hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében 
elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos 
írásbeli tájékoztatást kap. 
 

Zöldjárat naptár: Móricgát 2017. 
Május 15. hétfő 
Június 12. hétfő 
Július 10. hétfő 
Augusztus 7. hétfő 
Szeptember 4. hétfő 
Október 2. és 30. hétfő 
November 27. hétfő 
December 25. hétfő 
2018. 
Január 22. hétfő 
Február 19. hétfő 
Március 19. hétfő 
Április 16. hétfő 
 

KATOLIKUS HÍREK 
 
Május 28.-án fél 11- kor elsőáldozás lesz a 
Móricgáti katolikus templomban.  
Szeretettel várunk Mindenkit, hogy együtt 
ünnepeljünk a gyermekekkel és szüleikkel ezen a 
szép ünnepen.  
Elsőáldozóink: Dobi Krisztina, Molnár Regina, 
Rokolya Ákos és Virág Nóra. 

Június 4.- én pünkösdi szentmise du. 17.- kor 
lesz. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Szamócás kekszes-krémes sütés nélkül 
  
Hozzávalók: 

 kocka alakú háztartási keksz  

 2 cs. vaníliás pudingpor 

 2 db tojás 

 7 evőkanál cukor 

 1 evőkanál liszt 

 12.5 dkg margarin 

 8 dl tej 

 szamóca 
  
Egy magas falú tepsi alját (30*22cm) kirakjuk a 
keksszel és a következő krémet tesszük rá:  
Krém: A pudingport, a tojások sárgáját, a 
cukrot, a lisztet egy kevés tejjel csomómentesre 
kikeverjük. Beleöntjük a tejbe és sűrűre főzzük. 
A tűzről levéve, - addig, amíg forró - 

belekeverjük a margarint, hogy felolvadjon 
benne, és utána a tojások felvert habjával 
lazítjuk a /még meleg/ krémet. Hozzá keverjük 
az apróra vágott szamóca darabokat is.  
Óvatosan a kekszre merjük (nem öntjük, mert 
akkor elmozdulnak a kekszek) és kirakjuk a 
tetejét is keksszel. Másnapra megpuhul és 
gyönyörűen lehet szeletelni.  
 

HUMOR 

 
A férj mondja a feleségének: 
- Képzeld, azt olvastam egy tudományos 
oldalon, hogy tudósok szerint a fű és a többi 
növény is érez fájdalmat! 
Mire a feleség: - Gyenge próbálkozás, indítsd 
már be azt a rohadt fűnyírót! 

 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

A betűk között 15 állat nevét rejtettük el 
vízszintesen és függőlegesen. Megtalálod őket? 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 
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