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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Régen csak egy falu volt Móricgáton. Az az egy ahol 
a két templom található. Volt ott bolt, kocsma és 
még posta is. Ott volt az iskola. Nem is volt igazán 
falunak mondható, mert a kemény döngölt föledesút 
két oldalán sorakozó néhány házon kívül   igazán 
nem akadt más látnivaló. De még így is, a tanyai 
lakosság apraja, nagyja igen sűrűn megfordult ott.  
 

A Guth kocsma meg egy igazi szórakozó 
központnak számított. Ott az ember új hírekhez 
jutott, és még konyhája is volt, így  ehetett az éhes 
vándor. Táncmulatságokat is rendeztek hébe-hóba. 
Vasárnaponként meg a templomokba özönlött a 
nép. Akkor még nem keveredett a Református a 
Katolikussal, mindenki a maga egyházának tagjai 
közül választott magának párt is. Mindenki az ő 
temetőjébe temetkezett. De már kint a 
hétköznapokban együtt dolgoztak, jó szomszédok és 
barátok voltak.  
 

Ebben a kis falucskában ősszel volt a búcsú. Ez egy 
katolikus templomi ünnep, de ilyenkor azért a 
Reformátusok is készültek, és vendéget hívtak. Meg 
kimentek aztán ők is oda, ahol édesség és bazáros 
sátrak álltak, meg egy rendes láncos forgó, és 
céllövölde. A környék apraja-nagyja ilyenkor felvette 
az új ruháját, és a tanyavilágból beballagott a 
misére. Mindenkihez érkeztek vendégek is. A 
templomok megteltek ezen a vasárnapon a hívőkkel. 
Aztán a finom ünnepi ebédet otthon fogyasztották el. 

Délután aztán megint kimentek a búcsúra, 
nézelődni, szórakozni. 
 

Én is ott bámészkodtam a láncos forgó mellett, és 
rám szólt a mutatványos.  
- Te gyerek nem hoznál a kocsmából egy 
Népszabadságot? Ezzel már nyomta is a kezembe 
az egy forintot az újságra. Én aztán büszkén, e 
fontos feladat súlya alatt szaladtam az újságért. 
Csak ne tettem volna! Amikor átadtam az újságot, az 
a rendes mutatványos megjutalmazott érte! Bár ne 
tette volna! Ugyanis felülhettem egy körre ingyen! Én 
aztán nem kérettem magam, hiszen pénzem úgy 
sem volt már! Mert ami volt azt az első sátornál el is 
költöttem! Már ültem is fölfelé a hintára, és büszkén 
körbenézve, titkon abban reménykedtem, hogy 
valamelyik gyerek most bizonyára irigykedve engem 
bámul! De nem sokáig szemlélődhettem, mert a 
forgó egyre sebesebben szedte a köröket, már 
minden összeolvadt előttem, már csak az egyre 
erősödő rosszullétre összpontosítottam, ami jobban 
és jobban elhatalmasodott rajtam, erős hányinger 
kerülgetett. Már csak arra vártam, hogy valahogy 
innen megint leszabaduljak. De az a derék ember 
rávert a nagy csengőre! Elrikkantva magát! Pár 
fordulat ráadás!   
Akkor már minden erőm elhagyott, és a haldoklók 
odaadásával vártam a végzetet. A forgó már állt, de 
az én agyamban még minden forgott. Utolsó erőmet 
összeszedve betántorogtam egy fa mögé, és ott 
feküdtem a fűbe rogyva falfehéren! Azóta sohasem 
ültem fel semmiféle ilyen és ehhez hasonló 
alkalmatosságra. Már akkor szédülök, ha csak rá 
gondok. Annál sokkal félelmetesebb forgók, 
hullámvasutak szórakoztatják a mai fiatalságot. De 
nekem az az egyszerű Mórici láncos forgó is egy 
örök (elrettentő) emlék maradt.  
 

Ám annak a régi búcsúknak a hangulata azért 
hiányzik. Ott vettük a kis bicskát, ami ugye hamar 
elveszett, és minden évben  pótolni kellett. Mert 
Mórici gyerek bicska nélkül elképzelhetetlen  volt. 
Meg hát a Móricgát is forgós búcsú nélkül.. 
 

Írta: Nagy Endre 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Hatósági Kerekasztal címmel közösen 
konzultációt tartott a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal 2013. 
május 8-án. 

 

Az összejövetel célja a Kamara és a 
szakigazgatási szervek közötti munkakapcsolat erősítése 
volt. A találkozó konzultációs lehetőséget biztosított a 
gazdaság szereplőinek és felügyelő hatóságok munkáját 
érintő feladatok áttekintésére. A konferencián részt vett dr. 
Kerényi János kormánymegbízott, Gaál József, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. 
Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
szakigazgatási szerveinek és járási hivatalainak vezetői, 
valamint a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetőségének tagjai és munkatársai. 
A résztvevők közös véleménye volt, hogy a gazdasági 
fejlődés alapja a jól működő, rentábilis és fejlődésre képes 
vállalkozók köre. A kormánymegbízott köszöntő 
beszédében rámutatott arra, hogy az uniós források 
kihasználása a jelenleginél nagyobb mértékben 
lehetséges.  Vállalkozói kérdésre válaszolva az uniós 
pályázatokhoz kapcsolódva elmondta, hogy a szigorú 
bürokrácia az uniós megfelelés miatt szükséges, 
ugyanakkor a kihangsúlyozta, hogy a hatóságok és a 
felügyeletet ellátó szakigazgatási szervek a „Jó állam” elve 
mentén az ügyfelek érdekeit kell, hogy szolgálják, a 
jogszabályok és kötelezettségek maximális betartása 
mellett. Ez esetben a gazdaság rugói, vagyis a magyar 
vállalkozások a közigazgatás ügyfelei, tehát minden 
segítség és támogatás megilleti őket a közigazgatás 
részéről. 
Gaál József a Hatósági Kerekasztal konferencián 
résztvevőket az együttműködés és hatékony 
kapcsolattartás irányában orientálta. Kiemelte, hogy a 
személyes találkozás és konstruktív megbeszélés 
megteremti az operatív együttműködést a vállalkozások és 
a közigazgatás szereplői között a napi ügymenet során.  A 
kötetlen, szakmai és stratégiai kérdéseket is érintő 
konzultáción a megye járásainak vezetői is jelen voltak, 
demonstrálva, hogy a megyeszékhelytől távolabbi 
vállalkozók is segítséget tudnak kapni a saját 
mikrokörnyezetükben, a vállalkozásukat érintő 
közigazgatási ügyekben ők is tudnak akár vezetői szinten 
kommunikálni. 
A hagyományteremtő Hatósági Kerekasztal kiváló 
lehetőség volt a gazdasági szereplők és a hatósági 
szakigazgatás közötti szorosabb együttműködés 
kialakításának megkezdésére, a hatékony közös 
munkavégzés megteremtésére. 
 

Kiss Melinda hivatalvezető 
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunmajsai Járási Hivatala 
 

 

A földgáz fűtőértéke 
 

A rezsicsökkentés programjának megvalósítása kapcsán, 
több fórumon is találkozhattunk olyan felvetéssel, 
miszerint a kormányzati cél elérését hátráltathatja a 
földgázkereskedő azon magatartása, miszerint az 

árcsökkentéssel arányosan módosítja a szolgáltatott gáz 
minőségét, azzal, hogy befolyásolja annak fűtőértékét. 
Ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége fontosnak tartja a 
földgáz fűtőértékére vonatkozó legfontosabb információk 
áttekintését.  

Mi is az a fűtőérték és miért lényeges? 

A fogyasztásmérő berendezés a vételezett gáz 
mennyiségét köbméterben méri, azonban a számlán az 
elszámolás a fűtőérték – az elhasznált energiamennyiség - 
alapján történik. A számla összegét a szolgáltatott földgáz 
köbméterben mért térfogatának, az átlagos fűtőértéknek, 
valamint az 1 MJ-ra vonatkozó gázdíjnak az 
összeszorzásával kell megállapítani. 

A fűtőérték fizikai fogalma szerint, a földgáz tökéletes 
elégetésekor felszabaduló energia mennyiséget jelenti, 
melynek mértékegysége: "MJ/m³". Ez az érték 
Magyarország területén átlagosan 34-34,1 MJ/m³ között 
változik, vagyis egy köbméter vezetékes gáz elégetésekor 
hozzávetőlegesen 34 MJ energia keletkezik. A fűtőértékre 
vonatkozó szabvány a 34 MJ/m³ értéktől ±5%-os eltérést 
enged meg, vagyis a fűtőérték a 32,3 - 35,7 MJ/m³ közötti 
sávon belül mozoghat, változhat. A felfelé és lefelé 
megengedett 5 %-os eltérés, (mely éppen 10 %) okozhatja 
az arra vonatkozó következtetéseket, miszerint a fűtőérték 
csökkentésével kikerülhető a rezsicsökkentés során 
meghatározott árak érvényesítése. A földgáz árak MJ-ban 
meghatározottak, így az adott fűtőértékű 
energiamennyiséghez rendeletben rögzített mértékű 
árkategória tartozik. Ebből következően a fogyasztó az 
előre meghatározott áron kapja a földgázt. 

Fontos azonban tudni, hogy a közüzemi szolgáltató a 
fogyasztóval a forgalmazott földgáz minőségére is 
szerződik. Ebből következően a nem megfelelő minőségű 
gáz szolgáltatása a társaság részéről szerződésszegés, 
mely meghatározott szankciók érvényesítését is, – adott 
esetben kötbér megfizetését – vonhatja maga után. A 
lakossági fogyasztókat ellátó szolgáltatók honlapjukon 
kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk szolgáltatott gáz 
fűtőértékének adatait. 

A különböző eredetű - termelésből, gáztárolóból vagy 
importból - származó földgáz összetétele eltérő, ebből 
következően a fűtőértéke sem lehet egyforma. 
Magyarországon döntő többségben, mintegy 75 %-ban 
import, kisebb mértékben hazai előállítású gáz kerül a 
fogyasztókhoz. A földgázelosztókhoz a Földgázszállító Zrt. 
juttatja el a gázt, és ez a társaság felelős a minőségért, 
valamint a fentiekben részletezett fűtőérték követelmény 
érvényesüléséért is. A cég hálózatának több mint száz 
pontján négypercenként vesznek mintát a földgázból, és 
mért a minőséget dokumentálják. A műszereket – 
kromatográfokat - mindennap hitelesítik, továbbá a 
mérésekből naponta átlagot, majd a napi átlagból havi 
átlagot számítanak. Az elszámolás során a közüzemi 
szolgáltató ezzel az átlagos fűtőértékkel számol el 
fogyasztókkal. 

A gázösszetételt a kromatográf minden esetben a földgáz 
elégetésével állapítja meg. A továbbítási folyamat során 
az összetétel kizárólag a gáz szagosításának 
elvégzésével módosul, tekintettel arra, hogy a földgáz fő 
összetevő eleme a metán, mely szagtalan, így ezen 
technikai művelet kihagyása esetén nem lehetne fizikailag 
érezni a gázszivárgást, ami komoly balesetforrás lenne. A 
fogyasztókhoz, illetve az ipari létesítményekbe a földgázt 
az úgynevezett elosztói engedélyesek juttatják el, az 

http://ingatlanmagazin.com/penz-es-jog/cikk_12050/
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általuk üzemeltetett vezetékhálózaton keresztül. Ezek az 
engedélyesek a gázt változatlan összetétellel továbbítják, 
pusztán – műszaki okok miatt – annak 
nyomáscsökkentését végzik. 

Abban az esetben, ha a fűtőértékkel összefüggésben 
kifogásunk van a szolgáltatónkkal szemben, kérhetjük az 
elosztói engedélyest, hogy speciális műszer segítségével 
– úgynevezett kaloriméterrel – ellenőrizze fogyasztási 
helyünkön a gáz minőségét. Felhívnánk a figyelmet arra, 
hogy ha a vizsgálat alátámasztja azt, hogy a fűtőérték 
megfelelő, az ellenőrzés költségeit ki kell fizetnünk. Ezzel 
összefüggésben lévő kifogásunkat a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalnál terjeszthetjük elő. Az 
eljárás lefolytatásával kapcsolatosan kiemelendő, hogy 
panaszunkkal a Hivatal megkeresése előtt a 
szolgáltatóhoz kell fordulnunk. Az írásbeli beadványt az 
érintett földgáz kereskedő köteles 15 napon belül 
megválaszolni, és amennyiben panaszunkat továbbra is 
fenntartjuk, ezen dokumentumok birtokában kérhetjük a 
Hivatal vizsgálatát. 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Egységes Kérelem /EK/ 2013 
Sokan a kedvező időjárás miatt elfoglaltak az 
aktuális mezőgazdasági munkákkal, azonban fontos 
odafigyelni arra is, hogy határidőn belül 
megtörténjen az egységes kérelmek beadása. A 
késedelmi szankció nélküli terület alapú támogatásra 
csak azok a jogszerű földhasználók jogosultak, akik 
azt időben, azaz 2013. május 15-éig igénylik az 
egységes kérelem keretében. A határidő lejárta 
után, június 9-ig (ebben az évben június 10-ig) 
munkanaponkénti 1%-os támogatáscsökkentés 
mellett még benyújtható a kérelem, ezt követően 
azonban a beadásra már nincs mód. Fontos, hogy 
május 15-ig akkor is nyújtsák be kérelmüket a 
gazdálkodók, ha valamely területüket érintően még 
nem biztosak minden adatban, hiszen a határidő 
lejártát követően május 31-ig (ez évben június 2-ig) 
még szankciók nélkül lehetőség van a 
módosításokra (pl. további táblák bevitelére). Ezt 
követően a módosítás munkanaponként 1 %-os 
szankcióval még június 9-ig végrehajtható. 
A fentiektől eltérően 2013. június 10-ig 
szankciómentesen benyújthatók az egységes 
kérelem keretében az alábbi kifizetési kérelmek: 
- nem termelő mezőgazdasági beruházások,  
- ültetvénykorszerűsítés, 
- lágy- és fásszárú energiaültetvények, 
- kertészeti ültetvények korszerűsítése, valamint  
- gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése. 
Az egységes kérelem mielőbbi, zökkenőmentes 
beadása érdekében keressék fel a Gazdálkodói 
Információs Szolgálatot, azaz a kamarai 
ügyfélszolgálati tanácsadókat, vagy a 
falugazdászokat, akik a jogszabályi előírások 
alapján technikai közreműködőként vagy 
meghatalmazottként segítenek a kitöltésben és az 
ügyfélkapus továbbításban. Szem előtt kell tartani 

azonban, hogy meghatalmazott esetén a kérelem 
beadása csak a meghatalmazás MVH-hoz történő 
beérkezését és feldolgozását követően kezdhető 
meg. Ugyanez vonatkozik azokra a szervezetekre is, 
akik élnek az ez évtől rendelkezésre álló 
lehetőséggel, miszerint a cég képviseletére jogosult 
a saját ügyfélkapuján, önállóan is benyújthatja a 
kérelmeket. Ez esetben is csak az erre vonatkozó, 
elektronikusan kitöltött nyilatkozat beküldése és 
feldolgozása után kezdhető meg a kérelem kitöltése. 
Az esetleges fennakadások elkerülése érdekében 
semmiképp se hagyják az utolsó napokra a kérelem 
beadását! 
A Gazdálkodói Információs Szolgálat Hírlevele 
naprakész információkat biztosít az Ön számára. 
Iratkozzon fel a hírlevél szolgáltatásra, amelyet az 
alábbi oldalon, e-mail címének megadásával tud 
megtenni.  
 forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
sajtóközlemény 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2013. április 1.-től április 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Lajos Istvánné szül.: Bazsa Eszter /élt 93 
évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Az 
Önkormányzat a főút melletti virágládákba az idei 
évben is vásárol virágot. Május 23.-án /csütörtökön/ 
osztják a virágokat. Kérünk mindenkit, akinek a háza 
előtt virágláda van, készítse elő a ládát és minél 
előbb ültesse el a virágokat!  
 

 

A Móricgátért Egyesület a 2011 és 2012 évben 
Önök által felajánlott adó 1 %-okból hangosító 
berendezést vásárolt, mivel úgy gondoltuk, hogy a 
ravatalozónál alkalmanként szükség volna rá. 
Amennyiben bárki úgy gondolja, hogy temetéskor 
használni kívánja a berendezést: mindenkinek 
rendelkezésére áll! 
Köszönjük, aki felajánlásával hozzájárult az 
Egyesület tevékenységéhez! Kérjük, továbbra is a 
Móricgátért Egyesületet jelöljék meg civil 
szervezetként az 1%-os felajánlásuknál, hogy 
adónkból ez a kis rész közösségünk javát tudja 
szolgálni. 
 

Adószám: 18363845-1-03 
 

Bozó Sándorné 
elnök 

http://www.eh.gov.hu/
http://www.eh.gov.hu/
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HUMOR 
 

A fiatal lány bemegy a templomba gyónni. 
Vétkeztem, atyám! Tegnap nem tudtam ellenállni a 
barátom kérésének, és hétszer paráználkodtunk. 
Lányom, menj haza, csavarj ki hét citromot és a 
levét idd meg egy húzásra! 
Akkor feloldoz a bűneim alól? 
Nem, de legalább a vigyor lehervad az arcodról! 

 
Két barátnő beszélget. Az egyik így panaszkodik: 
- Hát nem szörnyű az életem?! Akárhányszor 
ráakadok valami jobb férfira, mindig kiderül, hogy 
vagy nős, vagy én vagyok férjnél. 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

 
 
A két kép között nyolc különbséget találtok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul! 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Babapiskótás sütemény 
 

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg cukor, 2 evők. 
kakaópor, 8 dkg zsír, 1 tojás, ½ cs. szalalkáli, kevés 
langyos tej. 
A töltelékhez: 8 dl tej, 2 cs. vaníliás pudingpor, 20 dkg 
margarin, 20 dkg porcukor, 25 dkg babapiskóta, 1,5 dl 
langyos kakaó, rumaroma ízlés szerint. 
A csokimázhoz: 15 dkg porcukor, 5 dkg kakaópor, 2 
dkg vaj. 
Elkészítés: A sütőt 180 fokra előmelegítem. A tészta 
hozzávalóit összegyúrom, kétfelé osztom és egyenként 
a tepsi hátoldalára simítva kb. 15 perc alatt megsütöm. 
A krémhez a pudingot a szokásos módon megfőzöm, 
hagyom kihűlni. A margarint a porcukorral habosra 
keverem, majd apránként a krémbe vegyítem.  
Összeállítom a süteményt: a kihűlt lapra rákenem a fele 
krémet, majd sorban rárakosgatom a langyos kakaóba 
/ízlés szerint tehetünk bele rumaromát is/ éppen csak 
beleforgatott babapiskótákat, azután rásimítom a krém 
másik felét és a végén ráteszem a másik lapot is. 
A tetejére csokimázat készítünk, amihez a cukrot a 
kakaóval összekeverjük, és beleöntjük 5 evőkanál 
forrásban lévő vízbe, rövid ideig még főzzük, 
hozzákeverjük a vajat, amivel már nem kell főzni. A 
süteményre simítjuk. 
Másnapra megpuhul és lehet szeletelni. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Pallaginé Piroska 
 

 
 

 

 

 

 

 

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, akik szeretett halottunk 

 

Lajos Istvánné 

Bazsa Eszter 

 

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

 

A gyászoló család   
 

 
 

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 Teleházban. 

 

 


