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V. évfolyam, 11. szám 2007. november 

 

MÓRICGÁTI HÍRNÖK 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

Szeressétek az öregeket  

Nagyon szépen kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretet. 
Szenvedtek Ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  

Ne tegyétek Őket szűk odúkba 
Ne rakjátok Őket otthonokba. 
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat. 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  

Ők is sokat küzdöttek értetek , 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak Ők is eleget, 
Hogy ti módosabbak legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, 
Mikor Isten Közéjük ültetett. 
Azért én kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja Őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Azért előre intelek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  

/Óbecsey István/ 
 

 

M e g h í v ó 
 

 

Móricgát Községi Önkormányzata meghívja 

a 60. életévüket betöltött Móricgáti nyugdíjasokat, 

az 

IDŐSEK NAPJÁRA 

melyet  

2007. december 1.-én, /szombaton/, 

 13 órakor, 

a Móricgáti Művelődési Házban rendezünk meg. 

 

Programjaink: 

 Ünnepi köszöntőt mond Csontos Máté polgármester, 
 Kovács Tímea körjegyző üdvözli a megjelenteket, 
 A Móricgáti Hagyományőrző Néptánc-csoport 

műsora. 
 Ebéd /pörkölt, sütemény, üdítő, sör/ 

 

 

 

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást ingyenes 
falubusz-járattal biztosítjuk. 

 
 
 

Csontos Máté 
Polgármester 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

Körjegyzői tájékoztató 
 

A képviselő-testület 2007. október 9-én ülésezett. 
Döntés született a LEADER programhoz való 
csatlakozásról. E program keretében a 
Kiskunfélegyházi, Kiskunhalasi, Kiskunmajsai 
kistérségek települései létrehoznak egy akció 
csoportot, melyben képviseltetve lesznek a 
vállalkozók, az önkormányzatok és a nonprofit 
szervezetek (egyesületek, alapítványok). E 
program keretében az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból lehet vidékfejlesztési 
támogatáshoz jutni. 
Az országgyűlés módosította – településünk 
kezdeményezésére - a kistérségi lehatárolást 
szabályozó jogszabályt. Így 2007. szeptember 25.-
től a Kiskunmajsai Kistérség tagjai vagyunk. A 
képviselő-testület döntött arról, hogy Móricgát 
csatlakozik a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társuláshoz. Ez az jelenti, hogy 
egyes kötelező feladatokat a többi kistérségi 
településsel közösen oldunk meg. Ilyen közös 
feladat ellátás lesz az oktatási intézményekben a 
logopédia, a gyógytestnevelés, a belső ellenőrzés. 
Továbbra is mikrotársulásban látjuk el 
Jászszentlászlóval közösen az oktatási 
feladatokat, a szociális feladatokat, a védőnői 
feladatokat. 
A háziorvosi központi ügyeleti ellátással 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban 

van, változás az ügyeleti rendszerben csak a jövő 
évtől valószínű. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

EGYHÁZI ROVAT 

 
„Engedj haza országodba engem!” 

 

November 2., halottak napja hagyománya 
visszanyúlik egészen a X. századba, amikor a 
cluny bencés szerzetesek ezen a napon 
emlékeztek meg az összes meghaltról. A XX. 
század elejétől adott az egyház lehetőséget arra, 
hogy ezen a napon minden pap három szentmisét 
végezhessen az elhunytakért.  
 
Ezen a napon imádságainkkal és 
temetőlátogatásainkkal különféle búcsúkat 
nyerhetünk az elhunytak javára. A keresztény 
ember számára a halál az élet kapuja. Egy olyan 
kapu, mely az élet nagyobb formájához vezet, 
mely legtöbbször félelemmel tölt el, de reményt és 
biztonságot rejt magában, az örök életben. Jézus 
azt mondja: „Aki bennem hisz, még ha meghalt is 
élni fog.”  
Eme bíztató ígéret mellett azonban az emberi 
érzésnek szomorú az elválás és fájdalmas, 
elrettentő a halál. Jézus szabad utat enged az 
emberi szív érzéseinek: gyászolja az elhunyt 
Lázárt, együtt érez a sírókkal.  
A vigasztalás szavai azonban már isteni ajkáról 
szólnak: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki 
bennem hisz, még ha meghalt is élni fog.” Jézus 
igaz, örök élettel vigasztalja a két gyászolót – és 
minket is! Reménnyel és erős bizalommal kell 
hinnünk, hogy a halál az élet kapuja, az élet 
legyőzi a halált, mert Krisztus az élet Ura! Sokak 
számára a halál a testi halált jelenti, mely rideg 
valóság csupán s az emberi erő gyenge ellene, 
nem tárja fel az üdvösség és az örök élet értelmét.  
Legtöbbször az ember nem érti a halált, 
kétségbeesik és összezavarodik: miért az én 
drága szerettem? A halál nem késlekedik, hiszen 
Jézus is vállalta értünk a kereszthalált, teljesítve 
ezzel az Atya akaratát és így minket megmentett 
az örök haláltól és megadta a megváltás 
kegyelmét számunkra. Elhunyt testvéreink, 
szeretteink számára jutalom volt a halál, még ha 
mi emberi értelmünkkel nem is tudjuk elfogadni, 
felfogni. Valóban nehéz és keserves, de jusson 
eszünkbe Jézus komoly mondata: „még ha 
meghalt is élni fog.”  
 
Ez legyen vigaszunk és megnyugvásunk 
keresztény hitünkben és életünkben! Mikor 
meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, hagyjuk 
otthon a földi világ terheit, Krisztus győzelmének 
fénye jeléül gyújtsunk egy gyertyát és a szív 



Móricgáti Hírnök 2007. november 3. oldal 

 

erejével imádkozzunk, csendben emlékezve: 
„Nyugodjatok békében! Ámen.”  
 

Könyves Péter 
Történelem-katolikus hittanár-kántor szakos 

egyetemi hallgató 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Október 1.-től október 31.-ig 

 
Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Deák József /élt 48 évet/,  
Marton Andrásné, szül.: Római Etelka /élt 62 évet/ 
 

Búcsúzunk tőlük! 
 

 

Orvosi ügyelet 
 
Nov. 10.-11.: Dr. Hajagos-Tóth Sándor, 

Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a 
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936 

Nov. 17.-18.: Dr. Folberth György, 
Szank, Béke u. 30. 
Tel: 77/495-050 20/967-6528 

Nov. 24.-25.: Dr. Rácz György,  
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a 
Tel.: 77/592-054 

Dec. 1.-2.: Dr. Náray Tibor 
Szank Béke u. 40. 
06-20/31-55-608 

 

 

Véradás 
 
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy november 
22.-én, /csütörtökön/ 13-tól 15 óráig a Móricgáti 
Faluházban 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 segítsen embertársain! 

Személyi igazolványát és a TAJ kártyáját hozza 
magával! 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal 2007. november 12. és 30.-a 
között gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre.  
Az összeírás célja, hogy átfogó képet adjon az EU 
csatlakozás óta a mezőgazdaságban végbement 
szerkezeti változásokról.  

Az összeírás nem teljes körű, Móricgáton 
Felsőmóricgát és Erdőszéplak az összeírandó 
településrész. 
 
Kérjük fogadják bizalommal az igazolvánnyal 
ellátott összeírót, legyenek segítségére az 
összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában. 
 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
 

Kedves Szülők!  
 

Bizonyára emlékeznek rá, hogy az elmúlt években 
sok gyermekhez látogatott el személyesen a 
Mikulás. 
Hamarosan itt a december: alig néhány hét, és 
kopogtat a várva várt Mikulás, hogy minden 
széppel, jóval „aranydió, mogyoróval" szerezzen 
örömet gyermekeinknek.  
A Mikulás „előjegyzési naptárának" 
összeállításához kérjük, 2007. december 3.-ig 
hívják a 06-77/491-010-es vagy a 06-30/473-2916-
os számon Rokolya Józsefnét. 
 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! 
 

 

Várjuk az olvasókat a Művelődési Házban működő 
fiók-könyvtárba! 

 
Nyitvatartás: keddtől szombatig: 16-20 óráig. 

  Vasárnap: szünnap 
 

Néhány új könyvet szeretnénk a figyelmükbe 
ajánlani kölcsönzésre: 
 

Osho: Bátorság A félelemnélküliség művészete 
Wass Albert: A titokzatos őzbak 

Eliza 
Richard Webster: 101 Feng shui tipp a lakásban 
Csukás István: Sün Balázs 
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HUMOR 
 

Két beteg sántít be két különböző magyar orvosi 
rendelőbe és mindkettőnél megállapítják, hogy 
csípőprotézis operációra van szüksége. 
Az első beteget egy órán belül megvizsgálják, 
azonnal elkészítik a röntgen felvételt, kiértékelik, 
és másnapra kitűzik az operáció idejét. 
A második beteg egy hétig vár míg a körzeti 
orvoshoz be tud jutni, aki egy specialistához küldi. 
A specialistára nyolc hétig vár, aki kiírja röntgenre, 
amit egy hónapon belül elvégeznek és 
kiértékelnek, megállapítják az operáció 
szükségességét. A kórházban előjegyzik és 9 
hónap múlva már meg is operálják. 
Mi a különbség a két beteg közt? 
Az első egy kutya, a második egy ember! 
www.vicclap.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között 7 különbséget találsz. Ha a helyes 
megfejtést behozod a szerkesztőségbe, édességet 
kapsz jutalmul! 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Tejfölös keksztorta 
 

Hozzávalók: 50 dkg szögletes háztartási keksz, 2 
db nagy pohár tejföl /megfelel a legolcsóbb is, nem 
baj ha nem túl jó minőségű/, cukor, vaníliás cukor, 
citromhéj. 
A tejfölt el kell keverni a cukorral és a vaníliás 
cukorral (kb. decinként egy csomag, de ízlések és 
pofonok…), citromhéjjal, úgy hogy ízletes legyen, 
Egy kisebb tepsibe egy réteg háztartási kekszet 
rakunk, rá a cukros tejföl felét, megint egy réteg 
keksz, majd a maradék tejföl, és befejezésül még 
egy sor keksz a tetejére.  
A tetejére gyümölcskocsonyát is tehetünk a hozzá 
illő gyümölccsel, de e nélkül is finom. Állni hagyjuk 
kb. 6 órát, de másnap reggelre a legjobb!! A 
tejfölből a nedvet felszívja a keksz, ami pont 
kellemesen puha lesz ettől, a tejföl pedig 
beürüsödik és nagyon jó krém lesz belőle! 
www.mindmegette.hu 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt ahogy az életért küzdöttél. 
Számunkra Te soha nem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok." 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, volt munkatársaknak, akik 

szeretett halottunk 
 

Marton Andrásné 

 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

 

A gyászoló család   
 

 

 
 

 

 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, 

valamint mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk 

 

Virág Györgyné 

 

temetésére eljöttek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

 
Leányai: 

Bajnóczi Józsefné és Simsik Józsefné 
 

 


