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XII. évfolyam, 7. szám 2014. július 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

BALLAGÁS 
 

 
 

A 2013-2014. tanévben egy nyolcadikos 
móricgáti diák búcsúzott el a jászszentlászlói 
Szent László Általános Iskolától:  

Szabó Lívia. 

 
Kedves Lívia! Ballagásod alkalmából szeretettel 

gratulálunk neked. Sok sikert kívánunk az 

eljövendő középiskolás éveidhez, és további 

életedhez! 

 

M E G H Í V Ó 
 

Móricgát Község Önkormányzata és a 
Móricgáti Berek Vadásztársaság - immár 
tizedik alkalommal – ismét megrendezi 
községünkben:  
 

2014. július 12.-én, 

/szombaton/  

ARATÓÜNNEPI  

ÖSSZEJÖVETELÉT, 

 

 

melyre szeretettel várunk mindenkit, aki 
jelenlétével megtiszteli ünnepségünket. 
 

Gyülekezés: 13
45

 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 az Aratóünnep minden résztvevőjét 
és a móricgáti földtulajdonosokat a 
rendezvényt követő uzsonnára! 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

A Vasember… 
 

A kis Móricgát szemmel láthatóan fejlődött. 
A TSZ vezetősége már elég korán ráébredt arra, 
hogy ezeken a nagyrészt gyenge földeken 
kimondottan mezőgazdasági tevékenység nem ad 
elegendő megélhetést a Mórici embernek. Az elnök 
üzleti érzéke, a jövő helyes meglátása, majd merész 
döntése gyümölcseként hamarosan egy ipari 
központ kezdett kialakulni. Igaz voltak még kezdeti 
problémák. Például a nemrég épült lakatos 
műhelyben igen nagy szükség mutatkozott egy 
fiatal, lendületes vezető személyiségre. Egyre több 
lehetőség kínálkozott nagyobb, főleg budapesti 
vállalatoknak úgymond bedolgozni.  Ehhez már 
nagyobb szakértelemmel rendelkező részlegvezetőt 
keresett a termelőszövetkezet.  A technikusi 
végzettséggel rendelkező Szabó Jenőre esett a 
választás.  Jenő egy dinamikus, tettre kész 
fiatalember volt, nagy szakmai tudással, és 
ambícióval. Merthogy nemrég házasodott, így a 
kedves kis feleségével a TSZ által felkínált szolgálati 
lakásba költözött.  Jenő gyorsan felismerte, hogy át 
kell szerveznie az egész eddig csak döcögő 
technológiát. Új gépeket szerzett be. Kibővítette az 
eddigi gárdát igazi szakemberekkel, többen 
Kiskunmajsáról jártak át. Hamarosan egy ütőképes 
gárdával, már hasznot könyvelhettek el a TSZ 
számára.  Harmincöt-negyven emberrel bővült a 
műhely dolgozóinak létszáma. Óvodás székeket, 
forgószékeket, gázkonvektorhoz szerelő csillagot, és 
még sok más fémből készült hasznos tárgyat ontott 
magából a már gyárrá fejlődött egykori műhely. Jenő 
mindenhol ott volt. Barátságos, segítőkész embert 
ismertek meg benne a munkásai. Meg állt egy két 
szóra, szívesen adott hasznos tanácsot, majd 
tovább robogott a kék köpenyében. Óriási felelősség 
nyomta a vállát, de igazán neki nem jutott a nagy díj 
osztáskor. Jenőnek ez egy elhívatás volt, szívesen 
tette, szerette a munkáját, így a díjak, elismerések 
nem nagyon érdekelték. Szaladt az idő. Két 
fiúgyermeknek örvendhettek az élete párjával, aki 

különben Mórici lány volt. Szerette a családját, örült 
minden szabad percnek, amit velük tölthetett. Ha 
ideje engedte szívesen olvasott, politikai téren is 
igen kiismerte magát. Szerette a történelmet. Teltek 
az évek, az évtizedek. Politikai és gazdasági 
változások Móricgátot sem kerülték el.  Kezdett 
felbomlani a TSZ, elfogytak a megrendelések, 
bezártak a műhelyek. Az utolsó években Jenő 
feladatai is kibővültek, a már haldokló TSZ minden 
üzemi részlegének vezetése is reá hárult. De hiába 
felelt meg ennek a nagy kihívásnak is maximálisan, 
a Termelő-szövetkezet végleg felbomlott. A gyárak 
nagy része örökre bezárta a kapuit. Jenő egy 
külföldre dolgozó Kiskunfélegyházi cégnél találta 
meg átmenetileg a helyét, de hamarosan ez is 
csődbe jutott.  Visszament Móricra, de már mint 
önálló vállalkozó, ugyanabba a régi műhelybe, ahol 
azelőtt annyi évet dolgozott. Kacsa etetőket gyártott. 
Majd speciális csöveket Svédországba hulladék 
csúszdához. Sikereket könyvelhetett el mindaddig, 
amíg ugyanezt a kínaiak sokkal olcsóbban 
előállították. Jenő hetven éves, de mindennap kijár a 
műhelybe ma is, és dolgozgat néhány órát, de 
legtöbbször már egyedül.  Szabó Jenő a Vasember 
fölött is elszaladt az idő, sajnos az egészsége is 
megromlott. Most már jobban kell magára vigyáznia. 
Már többet tartózkodik otthon, talán a négy kis 
unokája iránti szeretete is hozzájárul ehhez. Fiai 
nem választották a vas-szakmát, de Őt valami belső 
indíttatás minden nap, újra és újra a műhelyébe 
viszi. Szemeivel szeretettel végig simítja a hegesztő, 
lemezdaraboló gépeket, mélyen beszívja a vas 
illatát, ilyenkor úgy érzi, hogy Ő még mindig egy 
vérbeli Mórici Vasember! 
 

Írta Nagy Endre 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

T I S Z T E L T  G A Z D Á L K O D Ó K  !! 
 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Gazdálkodókat hogy 
2014. június 24 /kedd /- től kezdődően Móricgáton a 
falugazdászi szolgáltatás rendje módosul. 
Két munkatársunk távozik, és ezért van szükség a 
változtatásra. Egyúttal itt ragadom meg az alkalmat, 
és mind Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mind a 
magam és az érintett Gazdálkodók nevében 
megköszönjem eddig végzett eredményes, 
lelkiismeretes, az ügyfelek érdekeit messzemenően 
képviselő munkájukat. A távozó Palotás Zsolt és 
Sebestyén János kollégáim, lelkiismeretes, odaadó 
munkája minden elismerést és köszönetet 
megérdemel. Palotás Zsolt kollégámnak ezúton 
kívánok sikeres és eredményes munkát a saját 
gazdaságában, Sebestyén János kollégámnak pedig 
jó pihenést és gondtalan nyugdíjas éveket. 
 

ÜGYFÉLFOGADÁS: hetente egy alakalommal 
lesz továbbra is , 
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Az új falugazdász Szabó Imréné /Irma/ lesz 
helyszíne: továbbra is a Faluház 
 

Időpontja: minden kedden 08
00

 óra – 11
30

 óra 
között  
 

További változás, hogy a rendelkezésre álló 
munkatársi létszám szűkössége miatt, menetközben 
személyi változások lehetségesek, de minden 
fogadónapon biztosítva lesz egy falugazdász, az 
igények kiszolgálására.  
 

Halaszthatatlanul fontos ügyek intézése a Körzet 
központokban: 
Kiskunmajsa Fő utca 79. /Víztársulat központja/ 
Kiskunfélegyháza  Kossuth utca 1. sz alatt / 
Városháza/ I. emelet 61. szoba történik. 
 

FÉLFOGADÁS mindkét helyen: 
hétfő – szerda: 08

00
 -  16

30 
óra között /ebédidő  

12
00

- 12
30 

/ 
csütörtök ügyfél mentes nap /félfogadás 
szünetel/ 
péntek 08

00
 - 14

00 
óra között /ebédszünet nincs/ 

 

Gyuris Ferenc, körzet-vezető falugazdász 
Kiskunmajsa- Kiskunfélegyháza 

tel: 70 4362373 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATALA 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1990. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet szerint köteles 
állandó személyazonosító igazolvány kiadását 
kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, 
aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya 
formátumú vezetői engedéllyel.  
 

Miért célszerű gyermeke számára 
személyazonosító igazolványt igényelni? 

 A külföldre utazás joga érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal az EGT- 
államok területére történő beutazáskor, 
valamint nemzetközi szerződés alapján 
gyakorolható, illetve azt EGT- államnak nem 
minősülő állam belső joga biztosítja. Ezáltal 
gyermeke számára a családi nyaralás 
mellett az osztálykirándulásokon, tanulmányi 
utakon való részvétel is széles körben 
biztosítottá válik.  

 Illetékmentesen a 14. életévét be nem 
töltött polgár (nem csak az első) 
személyazonosító igazolvány iránti kérelme, 
kivéve az elveszett, megsemmisült, 
megrongálódott okmány cseréje esetén. 

 Ideiglenes személyazonosító igazolvány 
kiadására kerül sor a magyar állampolgár 
első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátásakor.  

 

Annak érdekében, hogy minél előbb kezében 
tarthassa gyermeke új okmányát, keresse fel 
gyermekével személyesen okmányirodánkat a 
szükséges iratokkal!  
Annak érdekében, hogy naprakész információval 
rendelkezzen gyermeke okmányának státuszát 
illetően, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány 
Nyomon Követése menüpont alatt tájékozódhat az 
adott okmány gyártási állapotáról, valamint 
elkészültéről. (Az okmány elkészültét követően SMS 
vagy e-mail formájában értesítjük, amennyiben erre 
vonatkozó igényét jelzi az okmányiroda 
munkatársánál a személyes ügyintézés során.) 
 

Szolgáltatásainkkal vagy az ügyintézéssel 
kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk 
bizalommal a nap 24 órájában a központi, alábbi 
elérhetőségek bármelyikén: 
Honlap: www.kekkh.gov.hu 
E-mail: 1818@1818.hu 
Telefonszám: 1818  
Mindemellett a BKMKH Kiskunmajsai Járási Hivatal 
Okmányirodáján: 
Telefonszám: 70/436-2917, 77/483-900 
E-mail:  okmany.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu 
 

  dr. Kiss Melinda 
  járási hivatalvezető 

 

 

Indul a Nyári diákmunka 
  
A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási 
hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei 
megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 
2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.  
A program célja a korai munkatapasztalat és 
munkajövedelem szerzés elősegítése.  
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 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 – 

http://www.kekkh.gov.hu/
mailto:1818@1818.hu
mailto:okmany.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu
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szakképzettséget igénylő munkakörökben a 
garantált bérminimum – időarányos hányada. 
A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a 
nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hivatal járási 
munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként 
nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes 
okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, 
vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti 
visszavonásakor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a 
kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a 
programba vonásának előfeltételét jelentő 
regisztrációja megtörténhessen. 
A foglalkoztatás július 1-augusztus 31-ig tart, ezért 
kérjük a kedves diákokat, hogy mielőbb 
jelentkezzenek a Munkaügyi Kirendeltségen. 
A támogatás úgyanis kizárólag a kirendeltség által a 
munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához 
nyújtható. 
 

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi 
kollégáinkhoz személyesen, a Kiskunmajsa 
Félegyházi út 5. szám alatti címen vagy telefonon 
77/481-348 számon! 
  

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Június hónapban anyakönyvi esemény nem történt. 
 

HUMOR 
 

A bárban egy férfi észrevesz egy mutatós nőt, akin 
testhezálló nadrág van. Ahogy nézegeti, észreveszi 
azt is, hogy a nadrágon se gomb, se cipzár nincsen. 
Addig furdalja a kíváncsiság, amíg összeszedi a 
bátorságát, és odamegy a nőhöz: 
- Bocsánat, hölgyem, de hadd kérdezzem már meg: 
hogyan lehet egy ilyen nadrágba bejutni? 
A nő végigméri: 
- Nos, azért talán először hívjon meg egy italra... 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Nanaimo szelet 
 

Hozzávalók: Az alsó réteghez: 

 10 dkg vaj 

 5 dkg cukor 

 5 evőkanál kakaó 

 1 db tojás 

 15 dkg darált keksz 

 5 dkg durvára vágott dió vagy mogyoró, 

 15 dkg kókuszreszelék 
 

A krémhez: 

 10 dkg vaj 

 fél dl tejszín 

 4 dkg főzés nélküli vaníliás pudingpor 

 17 dkg porcukor  
A csokoládé bevonathoz: 

 10 dkg étcsokoládé 

 2,5 dkg vaj 
Elkészítés: 
A vajat, cukrot, kakaót gőz felett összefőzzük, majd 
félrehúzva belekeverjük a már felvert tojást. 
Visszatesszük a gőz fölé és besűrítjük. 
Ezután a gőzről levéve, beleforgatjuk a többi 
hozzávalót. 
Egy 25x25 cm-es tálat, tepsit megtöltünk a tésztával, 
jobban mondva, belenyomkodjuk kézzel. 
Krém készítés: 
A vajat habosra keverjük a porcukorral, majd 
hozzákeverjük a tejszínt és a pudingport. Kenhető 
szép krémet kapunk! 
Ezt a krémet rákenjük az kekszes alapra. 
A csokoládét és vajat vízgőz felett felolvasszuk, 
hagyjuk kihűlni, majd mikor még kenhető bevonjuk 
vele a krémet! 
Hűtőbe tesszük pár órára vagy éjszakára. 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

1, büszke, gőgös 
2, ha a versenyben első vagy, ez történik 
3. vakmerő 
4. sok ilyen van a konyhaszekrényben  
5. délben szokták enni. 
A vastagon kiemelt, függőleges sorban találod a 
megfejtést. Melyik ez a madár? Hányféle él nálunk? 
Hányat lép egy esztendőben? 
Aki felelni tud a kérdésekre, a szerkesztőségben 
édességet kap jutalmul. 
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