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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

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

2017. július 8.-án, 

/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! 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Fiatalok voltunk tele kalandvággyal. Igaz a 
Móricgáti környék abban az időben sem 
szolgált túl sok izgalmas eseménnyel. De egy 
18 éves fiatalember mindig talál valami 
érdekes, nem mindennapi elfoglaltságot.  
Amíg melegek voltak, sokszor elmentünk 
valami sokat ígérő válykos gödörhöz, vagy más 
vizenyős helyre, és ott egy tapogató 
segítségével néha sok halat fogtunk. Egyszer 
egy őszi napon így szólott a Józsi barátom:  
- Úgy hallottam, hogy a galagonyát jól 
megfizetik.  
Nekünk aztán több sem kellett. Már csak az új, 
kecsegtető meggazdagodási lehetőségen 
kezdtünk el gondolkodni. Ilyet még sohasem 
csináltunk. Bizony komoly szervezést igényelt. 
Először is, hogy hol találunk elegendő, erre 
alkalmas galagonya bokrot. Miképpen szedjük 
le, és miképpen szállítsuk el az átvevőhelyre. 
Józsi barátomnak volt egy igen megbízható 
Simson Star motorja.  
Nemsokára rátaláltunk arra a helyre, ahol 
átveszik az összegyűjtött galagonya-termést. 
Nem volt még abban az időben sem internet, 
sem mobil telefon. Minden új információhoz a 
galagonya-szedéssel kapcsolatban, az ahhoz 
értő néhány személlyel való konzultáció után 
jutottunk.  
Most már tudtuk, hogy a kézzel való leszedés 
ötletét végleg elvethetjük, mert évek alatt sem 
tudnánk egy zsákra valót gyűjteni. Most már 
megtudtuk, hogy meg kell várni, hogy 
megcsípje az első dér, és akkor gyorsan le 
lehet rázni.  
Szereztünk egy nagy ponyvát, majd az egyik 
deres éjszaka után megindultunk a kis 
motorunkkal a Bugaci határ irányába. 
Hamarosan megláttuk a piros gyümölcsétől 
roskadozó első bokrot. Aláterítettük a ponyvát,  
majd egy bottal megütögettük az ágakat. Meg 
ráztuk is emberségesen, igaz a tüskékkel 
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/Folytatás az első oldalról………./ 

borított ágakat csak óvatosan lehetett megfogni. 
Mindenesetre pillanatok alatt a ponyván hevert 
az egész vöröslő termés. Nagyon gyorsan 
teltek a zsákok. Alig győztük elszállítani. Nap 
nap után mentünk az erdőbe,  a galagonya 
szedés tudományát is egyre jobban 
elsajátítottuk. Az arra járók kíváncsian figyelték 
a tevékenységünket.  
De az egyik nap aztán megállott mellettünk egy 
zöld erdészruhába öltözött ember. Igen 
hivatalosan letámasztotta a motorját, és még 
hivatalosabb hangon megkérdezte, hogy 
valójában mit is csinálunk. Mertem volna 
fogadni, hogy már tudta mit csinálunk. Ha a 
látottak alapján még mindig nem tudta volna, 
akkor meg úgy is minden igyekezetünk hiába 
lett volna, hogy megértessük vele. Majd jött a 
következő kérdés, hogy van-e mindehhez egy 
nagyon hivatalos engedélyünk, egy nagyon 
fontos főerdész elvtárstól?  
Ekkor aztán megilletődve közöltük vele, hogy 
csak egy pár kilót szedünk, mert a nagyon 
beteg nagymamánk csak ennek a főzetétől 
gyógyul meg. Már semmi más nem segít rajta, 
csak ez az ősi recept. Ez a nagyon szigorú, 
nagyon határozott erdész, erre aztán 
megenyhült. Segített is hogy minél előbb 
zsákba kerüljön a már levert galagonya, sőt 
még föl is segítette kötözni a kis motorunkra. 
Hálálkodva szorítottuk meg a kezét mielőtt 
elindultunk haza. Hogy mi lett a már 
összegyűjtött galagonya sorsa? Nos, túl sokáig 
vártunk az átadásával, és mikor végre elvittük, 
már nem volt átvehető állapotban, és mind ki 
kellett önteni.  
Mindennek már ötven éve. A Józsi barátomat a 
napokban eltemették. Abba a paradicsomi 
kertben, ahová most Ö örökre elutazott, 
bizonyára engedély nélkül szedheti már a 
galagonyát.  

Írta Nagy Endre 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

 
ONLINE GROOMING 

 
A grooming angol kifejezés, arra a jelenségre 
használják, amikor egy felnőtt az interneten 
keresztül alakít ki kapcsolatot egy gyermekkel, 
azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye 
rá és szexuálisan kihasználja. Az elkövetők 
legtöbbször úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy 
barátságot vagy szerelmet színlelnek, azért, hogy 
a fiatal érzelmileg elkezdjen kötődni hozzájuk. 
 
A GROOMING JELLEMZŐI 
• A kapcsolat kialakítása során az elkövető a 
valós személyét, életkorát, nemét sokszor 
eltitkolja, másnak adja ki magát, mint aki 
valójában.  
• Az elkövetők előszeretettel használják a 
közösségi oldalakat és a nyilvános chat-szobákat.  
• A megosztott személyes információk, különösen 
a kihívó képek figyelemfelkeltőek az elkövetők 
számra, és növelik a célponttá válás kockázatát.  
• A bizalom elnyerése érdekében hamis, a 
célszemély számára vonzó információkat közöl 
magáról (nem, életkor, fénykép, érdeklődési kör), 
kedvesen viselkedik vele, esetleg kisebb 
ajándékokat küld. 
Az elkövető szándéka sokszor csak akkor lesz 
nyilvánvaló, amikor a célszemély valamilyen 
szexuális ajánlatot kap a tőle, vagy az áldozat 
személyesen is találkozik az elkövetővel, aki 
erőszakoskodni próbál vele. Előfordulhat az is, 
hogy a célszemély egy idő után a beszélgetésben 
kellemetlenül érzi magát, mert az elkövető egyre 
rámenősebben és tolakodóbban próbálja 
szexuális tartalmú beszélgetésbe is bevonni. 
Lehetséges az is, hogy az elkövető intim képeket 
küld magáról, illetve a másikat is erre kéri. 
Az elkövető általában egy olyan felnőtt, aki 
nála jóval fiatalabbakkal szeretne szexuális 
kapcsolatot létesíteni.  
• Célja, hogy rábírja a neten megismert 
gyerekeket arra, hogy személyesen is 
találkozzanak, és akkor – akár – erőszakkal is 
szexuális kapcsolatot létesítsen.  
• További cél lehet, hogy pornográf tartalmú 
képeket vagy felvételt akar készíteni vagy kérni a 
gyerektől saját célra, illetve azért, hogy másokkal 
megossza.  
• Az is gyakori, hogy az elkövető a szexuális 
vágyait a gyerekekkel történő szexuális tartalmú 
beszélgetésekben, fantáziálásokban éli ki, ezért 
tart kapcsolatot fiatalokkal.  
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• Az elkövető a kapott képekkel vagy a 
beszélgetési előzményekkel zsarolhatja is az 
áldozatát, hogy az újabb képet, videót küldjön 
magáról, vagy egyezzen bele a személyes 
találkozóba és a szexuális kapcsolatba.  
• Előfordulhat az is, hogy külföldi munka 
ígéretével külföldre utaztatja áldozatait, ahol 
prostitúcióra kényszerítheti. 
 
A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI  
• Legyen nyitott a gyermeke irányába!  
• Tudatosítsa benne, hogy megbízhat Önben és 
számíthat a segítségére!  
• Beszélgessen vele az online tér veszélyeiről és 
az ottani biztonsági szabályokról!  
• Hívja rá fel a figyelmét, hogy az interneten bárki 
mondhatja magát bárkinek.  
• Akit személyesen nem ismerünk az idegen, még 
ha az interneten rendszeresen beszélgetünk is 
vele.  
• Tanítsa meg gyermekének, hogy ne tegyen 
közzé és ne osszon meg mással kihívó képet, 
idegennel pedig semmilyen személyes információt 
(adatot, képet, stb.)  
• Ha találkozni akar valakivel, akit online ismert 
meg, mindig szóljon előtte Önnek, és csak az Ön 
engedélyével és jelenlétében találkozzanak!  
• A fentiek alól nincsenek kivételek!  
 
MIT TEGYEN GROOMING ESETÉN?  
A gyermek szóljon a szülőjének,  

 ha egy beszélgetés során veszélyben, 
fenyegetve vagy kellemetlenül érzi magát,  

 szexuális tartalmú beszélgetést 
kezdeményeznek vele,  

 fényképeket kérnek tőle vagy személyes 
találkozóra hívják.  

Tiltsák le a felhasználót! Mentsék le az 
üzeneteket, beszélgetéseket képernyő-mentéssel!  
Jelentsék a honlap üzemeltetőjének! 
 

2017. évben is elindul a „Nyári diákmunka” 
program 

Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. május 30-i 
bejelentése alapján 2017. július 1-jétől 2017. 
augusztus 31-ig tartó időszakban ismét 
foglalkoztathatók a „Nyári diákmunka” program 
keretében a diákok a helyi önkormányzatoknál 
vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél. 

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, 
nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik 
nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a 
nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályánál közvetítést kérőként regisztrálja 
magát. 
Ehhez a személyes okmányok, valamint érvényes 
diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás 
szükséges. 
A diákok 2017. június 19-től regisztrálhatják 
magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán, melynek elérhetőségei Bács-Kiskun 
megyében az alábbi linken 
http://bacs-
kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=bacs_elerhet
oseg_munkaugyi_kirendeltseg megtalálhatóak. 
A program keretein belül a foglalkoztatás 
történhet a települési önkormányzatoknál, illetve 
az önkormányzat fenntartásában álló, 
önkormányzati alapfeladat ellátását végző 
intézménynél. 
Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatás, ami azonban nem lehet több mint a 
minimálbér – szakképzettséget igénylő 
munkakörökben a garantált bérminimum – 
időarányos hányada, azaz szakképzettek 
esetében 120.750 forint a szakképzetséggel nem 
rendelkezők esetében 95.625 forint 
személyenként és havonta. 
A támogatás kizárólag a foglalkoztatási osztály 
által munkaerőigényre közvetített diák 
foglalkoztatásához nyújtható. 
További információért kérjük, forduljon a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályán dolgozó 
kollégáinkhoz! 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Május hónapban anyakönyvi esemény nem 

történt. 
 

 

A Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő 
Egyesület – Mészáros László egyesületi elnök 
vezetésével – ismét vándor fotókiállítást tervez. 
Ennek témája az I. világháború. 
 

A következő kategóriák várhatóak a tervezett 
kiállításon:  

 katonaélet 
 katonaportrék 
 hősi halottak (katonaképek az 

elesettekről)  
 

Kérünk minden móricgáti lakost, - akinek a 
felmenőitől még vannak ebből a korból képei – 
engedje meg, hogy megmentsük ezeket az 

http://bacs-kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=bacs_elerhetoseg_munkaugyi_kirendeltseg
http://bacs-kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=bacs_elerhetoseg_munkaugyi_kirendeltseg
http://bacs-kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=bacs_elerhetoseg_munkaugyi_kirendeltseg
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utókornak. Keressék meg Bozó Sándornét /tel: 
06-30/591-0198/, vagy Bozó Sándor 
falugondnokot, akik eljuttatják a képeket az 
egyesületnek. 
 

A képeket digitalizálás után visszaadjuk a 
tulajdonosuknak. 

  

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Sajtos-tejfölös tepsis karaj recept 
 

Hozzávalók: 
 60 dkg sertés rövidkaraj (6 szelet) 
 150 g bacon 
 1 bögre finomliszt 
 1 ek fűszerpaprika 
 só ízlés szerint 
 bors ízlés szerint 
 200 g tejföl 
 2 ek olaj 
 1 közepes vöröshagyma 
 15 dkg sajt 
 1 dl fehérbor 

 

Elkészítés: 
A hússzeleteket egy kicsit kiklopfoljuk. A lisztet 
egy mélyebb tálba tesszük, hozzáadjuk a 
fűszerpaprikát, és elkeverjük. A hússzeleteket 
sózzuk, borsozzuk, és beleforgatjuk a paprikás 
lisztbe.  
A baconszeleteket egy tepsibe tesszük, 
beborítjuk a hússal. A vöröshagymát 
lereszeljük, hozzáadjuk a tejfölhöz az 
olívaolajjal együtt, sózzuk, borsozzuk. A 
hússzeleteket leöntjük a fehérborral, majd 
vastagon bekenjük a hagymás tejföllel.  
Beborítjuk a reszelt sajttal, és 190 fokra 
előmelegített sütőbe toljuk. ha nagyon pirulna, 
akkor fóliával letakarjuk. Így is kezdhetjük, 
akkor viszont 30 perc után vegyük le róla a 
fóliát.  
40 perc után nézzük meg, hogy mennyire puha 
a hús, ha kell, süssük még 10 percig. 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

HUMOR 
 

Az igazoltató rendőr megállít egy autóst: 
- Mi az a sok tőr a kocsijában? - kérdezi tőle. 
- Tudja, artista vagyok. 
- Nem hiszem. Mutasson valamit! - 
akadékoskodik a rendőr. 
Az artista kiszáll, és elkezdi a késeket a 
levegőbe dobálni. Pár perc múlva megáll egy 

másik autós is, melyben két barát utazik. 
Megszólal a sofőr: 
- De jó, hogy nem ittam meg azt a felest! Oda 
nézz, mit találtak ki a szonda helyett. 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

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

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. 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/sertes-rovidkaraj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bacon
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fuszerpaprika
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
http://www.nosalty.hu/alapanyag/olivaolaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sajt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/feherbor

