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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

SIKERES A SZOCIÁLIS NÉPSZAVAZÁS  
2008. március 9. 

 
 

Március 9.-én a választópolgárok több mint fele élt 
alkotmányos jogával és elment szavazni. A 
népszavazás érvényes és eredményes volt, mivel 
mindhárom kérdésben a szavazók több, mint 80%-a 
az IGEN-ek mellett döntött. Ennek értelmében április 
1.-e után nem kell majd fizetnünk vizitdíjat és kórházi 
napidíjat, és szeptember 1.-től tandíjat sem. Az 
emberek döntöttek, így a demokrácia győzelmét 
ünnepelhettük március 9.-én. 

 
Új korszak kezdődött. Magyarország talpra állt, 

mert mi, magyarok, hatvan év után először – 
egymásra találtunk. Március 9.-én olyan összefogás 
született Magyarországon, amilyen még sosem volt. 
A népszavazásnak tehát nem a pártok, a politikusok 
a győztesei, hanem Magyarország. 

 
Igen, Magyarország győzött. A népszavazással a 

magyarok nyertek. Győztek, akik igennel szavaztak, 
és azok is, akik otthon drukkoltak az igeneknek. 

 
Azok is nyertek Magyarország győzelmével, akik 

a pártjukhoz való lojalitásból szavaztak nemmel. 
Nekik sem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fizetniük a 
jövőben, és az új irány nekik is sikeres jövőt jelent. 

 
A népszavazással tehát mindenki nyert. A 

választók ezzel lezárták a politikai vitát. A többség 
döntött: új irányt, változást akar. Az emberek 
kinyilvánították, hogy más egészségügyi és oktatási 
rendszert akarnak, mint amilyet a jelenlegi 
kormányzat próbál rájuk erőltetni. 

 
A többség kijelölte az utat egy sikeres jövő felé.  
 
Szép volt, Magyarország! 

 
Kapus Krisztián, 

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
képviselője 

 

 

 
 

 

 

Kellemes Húsvéti ünnepeket  

kívánunk minden olvasónknak! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Értesítünk mindenkit, hogy - a sok segíteni 
akaró ember kérésének eleget téve - 
számlaszámot nyitottunk a Jászszentlászlói 
Takarék-szövetkezetnél, ahová a Bozó 
Tibikének szánt adományokat be lehet fizetni, 
személyesen a Takarékszövetkezetnél, vagy 
átutalással. 
 

Számlaszám: 51700014-15248884 
 

Ugyanakkor a Katolikus Egyház is gyűjtést 
szervezett, ahol Szabó István bácsinak lehet 
átadni az adományokat. 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

AHOL VÉGET ÉR A KÖVESÚT 
 

Ahol véget ér a kövesút. 
 

Az idősebb Móricgátiak még bizonyára emlékeznek 
rá, hogy a hatvanas években a Magyar Televízió egy 
riportfilmet forgatott Móricgátról. Ez a rövid, de annál 
inkább tanulságos film bemutatott egy kis falut, ahol 
véget ér a kövesút címen.  
De mi is fogadta az akkor odatévedt 
forgatócsoportot? Természetesen először is, mint 
ahogy a film címe is mutatja, az elszigeteltséget és 
az úttalanságot. Itt nem éltek soha grófok és bárók a 

homokból nem tudtak gazdag jólétet maguknak 
biztosítani, így ide soha nem épült kastély és palota. 
De azért éltek itt emberek mindig, a buckák közötti 
mélyedésekbe beépítették kis vályogházaikat, amely 
legtöbbször csak konyhából és egy szobából állt. Itt 
élt a család nemritkán hét, nyolc gyerekkel. Itt 
születtek, egész életükben sokan egyszer sem 
hagyták el a környéket. A gyerekeket már nyolc éves 
koruktól odaadták a jobb módú gazdákhoz 
pásztornak. Pénzt nem kaptak ezért a munkáért, 
csupán ételt és egy öltözet ruhát legtöbbször. A 
szegénység, a kilátástalanság sokszor csak ezt az 
egy lehetőséget adta.  
 

Ami az első igazi változást hozta Móricgátnak, az a 
Termelőszövekezet megalakulása volt. A 
szocializmust nem akarom védeni, hiszen 
mindannyian ismertük, annak úgy a jó, mint a rossz 
oldalát. Egy politikai rendszert mindenki úgy ítél meg, 
ahogy annak pozitív vagy negatív kinyilvánulását a 
saját bőrén érzi.  
 

Minden esetre az egyszerű ember gyermeke is, 
először normálisan kiöltözve iskolába járhattak, és 
tovább tanulhattak. Mindenki munkát talált, és a kis 
nádtetős tanyák eltűntek, vagy átalakultak nagyobb 
fürdőszobás és cserepes tanyákká. Megépült a 
kövesút, behozta a világot.  
 

Amire akkor még nem gondolt senki ugyanezen az 
úton később sokan végleg el is hagyták örökre a kis 
falut. Ma már csak ledőlt falmaradványok jelzik az 
egykori tanyákat, eltűntek a gyalogutak, a fű benőtte 
őket örökre. Valamikor itt masírozott annyi kis 
mezítlábas gyermek az iskola felé, holott sokszor 
csak négy osztály adatott számukra. Már nincs meg 
az iskola, sokan a volt kisiskolások közül is a 
móricgáti temetőben nyugszik.  
 

A fiatalok meg felnőttekké váltak, a fürdőszobás és 
cserepes tanyákban. Messzi városokba mentek 
szakmát tanulni, és elházasodtak és elmentek... 
Sokan talán örökre, elvitte őket a kövesút, amely már 
a faluig ér...  
 

Írta: Nagy Endre, 2008. február 15. 
 

 

EGYHÁZI ROVAT 
 

Nagyhét és Húsvét ünnepe 
 

Évről-évre elérkezünk a húsvéti misztériumhoz, az 
Egyház legnagyobb ünnepéhez, mely egyben az 
Isten üdvösséghozó tervének dicsőséges 
megnyilvánulása.  
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„Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit!” 
 

Ezt a gondolatot hallhatjuk minden szentmisében, 
Krisztus, az igaz Bárány, aki vérét adta értünk, 
halálával legyőzte a bűnt és a mi bűneinkért önként 
vállalta a szenvedést. A Bárány azonban dicsőséget 
és győzelmet szerzett a feltámadás által és egyben 
elhozta minden ember számára az örök élet 
ajándékát a megváltásban. 
 
A nagyhét három utolsó napja már a középkorban a 
nyugalom és a kereskedelmi szünet ideje volt, hogy 
minden ember nyugodtan és felkészülten részt tudjon 
venni a szertartásokon. Napjainkban pedig már oda 
jutottunk, hogy a városokban több üzlet is nyitva van 
még Húsvét vasárnapján is, s a szertartásokról és a 
közös ünnepről igen-igen elmaradnak az emberek, 
csak a húsvét vasárnapi alkalmi keresztény 
kötelességüknek tesznek eleget a misehallgatással – 
és itt szándékosan említem a misehallgatás 
kifejezést.  
A szent három nap nélkül nincs igazi húsvét, mint 
ahogyan az utolsó vacsora és a kereszthalál nélkül 
sincs és nem is lett volna feltámadás. Tehát joggal 
mondhatjuk, hogy aki „hallgat” az valamiképpen a 
tudatlanság állapotában szemlélődik, és ül a 
templomi padban. Nem újdonság ez számunkra, 
hiszen maguk a tanítványok is magára hagyták 
Jézust, s a félelem és a tudatlanság vett erőt rajtuk. 
 
Kívánom, hogy minden keresztény testvér szíve 
nyíljék meg az örömhírre és fogadják be a 
Feltámadottat, aki most is köztünk van és jelen való 
valóság, akár a Szentírás szavaiban, vagy az 
Oltárszekrényben rejtező Ostyában.. 
 

A feltámadt Krisztus ma is él és hív minket a hit által 
mis is találkozhatunk vele már itt a földön és majdan 
az örök életben. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék 
minden kedves móricgáti lakosnak áldott húsvéti 
ünnepeket kívánni és örömteli lelki feltámadást! 
 

Húsvéti miserend: 
22.-én /szombat/: 20 órakor Tűzszenteléssel 
kezdődik a szertartás, 19 órától gyónási lehetőség. 
23.-án /vasárnap/: 10 órakor ünnepi szentmise. 
24.-én /hétfő/: ½ 10 órakor ünnepi szentmise. 
 

 

Felhívás! 
 

A Móricgáti Katolikus Anyaszentegyház közössége 
gyűjtést szervez új orgona vásárlására. 
 

Kérjük, aki tud, adományával segítsen! 
 

Az adományokat át lehet adni Szabó István 
bácsinak, Bárkányi Vincének és Bihalné Győri 
Editnek. 
 

Református istentisztelet: 
 

23.-án, húsvét vasárnap: 9 órakor 
 

/Istentiszteletek Móricgáton minden hónap 1. és 3. 
vasárnapján 9 órakor./ 
 

FELTÁMADT AZ ÚR! 
BIZONNYAL FELTÁMADT! 
Húsvét öröm-ünnep. 
Az ünnep azért van, hogy örüljünk. 
Hétköznap fáradunk, panaszkodunk, harcolunk. 
A hétköznap arról szól, hogy mit nem lehet. 
Az ünnep arról szól, hogy van remény. 
Nem a terheké az utolsó szó. 
Nem csak bajokból áll az élet. 
Lehetek én még boldog. 
Leszek is, nagyon és igazán boldog. 
Örülhetek annak, hogy Húsvétkor kiderült, Jézus 
az erősebb! 
Énértem, miattam győzött! 
És ezt jó tudni, és jó lesz ennek örülni 
Húsvétkor: 
JÉZUS A GYŐZTES! 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Születés: Viskovics Marcell ./szülei: Benkő Ildikó és 
Viskovics László/,  
Manga Dorina /szülei: Koncz Gyöngyi és Manga 
János/,  
Rokolya Ákos /szülei: Szegesdi Judit és Rokolya 
József/ 

Gratulálunk nekik! 

Házasságkötés: nem volt. 
 

Halálozás: Holló Istvánné /Tóth Klára/ élt 69 évet. 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Véradás 
 
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy március 18.-án, 
délelőtt 9-től 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! 

/Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját hozza 
magával!/ 
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HUMOR 

 
Kinyílik a rendelő ajtaja, kilép az orvos és látja, hogy 
a váróban egy fiatal pár üldögél. 
A nő feláll, és elindul befelé. 
- Jöjjön maga is! - mosolyog az orvos barátságosan a 
férfira. 
Az orvos a rendelőben felszólítja a nőt, hogy 
vetkőzzön le, majd tetőtől talpig megvizsgálja. 
Végül a férfihoz fordul és megkérdezi: 
- Mindig ilyen zavartan viselkedik a hölgy? 
- Gőzöm sincs róla - feleli a férfi. - Most látom először 
életemben. De háromszáz forintot megért! 
 

GYEREKEKNEK 

 

  
 
A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet 
kap jutalmul. 
 

 

Locsolóvers 
 
Három virág hervadozott, 
Két kis legény belé botlott, 
A virágot megsajnálták, 
Harmat vízzel meglocsolták. 
S hogy te lányka, okulj róla, 
jól megöntlek virradóra !  

 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. 
Rózsavíztôl, majd meglátod, szép es ügyes leszel, 
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 

Gombás-sajtos csirkemell torta 
 
Hozzávalók: 
2 db csirkemell, 2 tojás, liszt, kb. 40 dkg reszelt sajt, 
bors, 30 dkg gomba, 2 közepes méretű 
vöröshagyma, kb. 25 - 30 dkg, vékonyra szeletelt 
húsos, füstölt szalonna, vagy bacon szalonna. 
Elkészítés: 
Egy kerek, mélyebb jénai tálat kibélelünk a szalonna 
- szeletekkel úgy, hogy ha a husit, és a zöldségeket 

beletesszük, arra még rá tudjuk hajtani őket. A 
csirkemellet vékony szeletekre vágjuk. Ha a szalonna 
nagyon sós, akkor nem is kell sózni, de egyébként is 
csak nagyon enyhén. Megborsozzuk, lisztbe, tojásba, 
reszelt sajtba forgatjuk, és 1 sort teszünk belőle a 
szalonnára. Erre kerül 1 sor vékony szeletekre vágott 
vöröshagyma, 1 sor vastagabb szeletekre vágott 
gomba. Addig folytatjuk, amíg a hozzávalók 
elfogynak.  
A tetejére sajtos husi kerüljön. Erre ráhajtjuk a 
szalonna szeleteket, és lefedjük fóliával. 
Előmelegített, 220 fokos sütőben sütjük 1 órát. Ekkor 
eltávolítjuk a fóliát a tetejéről, és pirosra sütjük. Ha 
megsült, 10 percig pihentessük a sütőtálban, majd 
borítsuk ki arra, amiben tálalni fogjuk. Úgy lehet 
szeletelni, mint a tortát. Ízlés szerinti körettel kínáljuk.  
www.mindmegette.hu 
 

KÖSZÖNET 
 

Kedves Móricgátiak! 
 

Mivel ez a lap mindenkihez eljut Móricgáton, itt 
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek az 
együttérzésért, önzetlen segítségért, amelyet 
gyermekünk tragédiájának kapcsán irányunkban 
tanúsítanak! Ez az ami erőt ad ezeknek a napoknak 
az elviseléséhez!  
Mivel Tibike gyógyulása még nagyon hosszú időt fog 
igénybe venni, büszkeségünket félretéve minden 
segítséget el kell hogy fogadjunk az ő érdekében, de 
mindenekelőtt azt szeretnénk kérni mindenkitől, hogy 
imádkozzanak kisfiunk felépüléséért! 
 

Bozó Tibor és családja 
 

Tisztelt Olvasók! 
 
A Móricgáti Önkormányzat lapja a továbbiakban 
„Móricgáti Újság” címen fog megjelenni.  
 

Levelet kaptunk ugyanis a Hírnök Médiá-tól, hogy a 
Hírnök megnevezés a Magyar Szabadalmi 
Hivatalnál kiadójuk nevére van bejegyezve. „A 
védjegy-jogosultnak pedig kizárólagos joga van arra, 
hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal 
kapcsolatban használja, illetve használatára másnak 
engedélyt /licencia/ adjon”. 
 

Ezért újságunk nevét a februári számmal kezdődően 
megváltoztattuk. Ez a lap tartalmán nem változtat, 
reméljük továbbra is szívesen olvassák községünk 
híreit! 
 

A szerkesztők 
 
 


