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XII. évfolyam, 9. szám 2014. szeptember 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

M E G H Í V Ó 
 

Móricgát Község Önkormányzata  2014. szeptember 27.-én rendezi meg 

a hagyományőrző szüreti felvonulást, és az azt követő szüreti bált, 

melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt. 

Gyülekezés: 1230 órától a Művelődési Háznál. A lovas-kocsis szüreti felvonulás 
a Művelődési Háztól indul 13 órakor. 

 

A felvonulási útirány: 

-Művelődési háztól a Zrínyi utca,  

-Deák F. u., Iskola,  

-Felső-Móricgát,    

-Erdőszéplak, majd vissza a Műv. Házhoz. 
 

A szüreti bál 19 órától reggelig tart. Zenél: a makói „PARTY-zenekar”. 
 
 

              Csontos Máté 
             polgármester 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Móricgáton kevés volt a padlós burkolatú 
szoba. Az agyag és törek keverékéből készült 
sárral szépen kiöntötték a szoba, a konyha és a 
kamra padlózatát. Ezt azután nagyobb ünnepek 
előtt tehéntrágyából kevert anyaggal szépen 
fölmázolták, és finoman még sárga homokkal 
kissé megszórták. Bizony ezek után olyan tiszta 
érzést keltett, hogy az ember vonakodott 
bemenni. Igaz a feleségek nem is nézték jó 
szemmel, ha a drágalátos uruk csak úgy sáros 
csizmával bemerészkedett, hogy húzzon egyet 
a tisztaszobában elrejtett borocskából. Volt 
azért egy két deszkapadlós ház is.  

Az egyik ilyen, már régóta üresen álló 
házacskát, egy nemrég házasodott párocska 
megvette, és amikor a belső szobát 
takarítgatták, észrevették, hogy a barnára 
festett régi padlón valaha régen valaki egy 
négyszögletes nyílást vágott, majd megint 
leszögelte azt. A későbbi festékrétegek olyan 
szépen elfedték a vágás helyét, hogy már csak 
nehezen lehetett azt észrevenni. Egyszer egy 
fáradtságos nap után ott üldögéltek az asztal 
mellett, amikor a férj tekintete odatévedt a 
padlóra, és hunyorogva a valamikori vágást 
kereste. Nagy megdöbbenéssel vette észre, 
hogy amíg ők odavoltak a földeken dolgozni, 
addig valaki bent járt, és fölfeszegette a padló 
deszkáit, és csak úgy gyors futtában,  úgy-
ahogy visszarakta, nem is a megfelelő 
sorrendben és vissza sem szegezte. A 
házigazda odatolt egy széket, és a pislákoló 

lámpa lángját fölcsavarta, majd  a szék szélére 
rakta. Az ágy alól kihúzta a kisbaltát, és azzal 
megpróbálta fölfeszegetni a padló deszkáit. 
Könnyen ment, hamarosan egy méterszer 
méteres nyílás vált láthatóvá. Egy méter 
lehetett a verem mélysége is, ennek az oldalai 
is precízen ki voltak deszkázva. Egy  nyitott 
fedelű láda volt lent látható. De egy másik 
hosszúkás fedél nélküli  is volt ott még 
található. A nagy fedeles láda teljesen üresen 
tátongott. De a másikban nagyon szép festett 
porcelán tányérok, és tálak, hozzá még kávés 
csészék voltak. Azonnal látszott, hogy az 
ilyenből csak urak ehettek-ihattak valaha. Még 
két hasonlóan festett porcelánú gyertyatartó, de 
más semmi.  

A hívatlan látogatók pontosan tudták, hogy mi 
van a nagy fedeles ládában, csak az érdekelte 
őket. Kiszedték és elvitték, de úgy hogy senki 
sem látott  idegent a környéken. De nem is 
voltak olyan idők ezek, amikor bármit is meg 
szabadott látni. A párocska is jobbnak látta 
megint visszarakni a padlót, de úgy hogy még a 
porcelánt sem szedték ki. Minek, nem illik az 
őhozzájuk Az itteni népek tudták, hogy ami nem 
rájuk tartozik, arról nem is szabad sohasem 
beszélni senkinek. Ugye már csak a békesség 
kedvéért sem.... 

Írta Nagy Endre 
 

A FALUNAP TÁMOGATÓI 
 

 

ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Borsik Imre, Csontos 

Gábor, Csontos Máté, Csontos Tibor, FÓKUSZ 

Takarékszövetkezet, Fornetti Kft. Kecskemét, 

Fricska Jánosné, Kiskunmajsai 

Egészségfejlesztési Iroda, Lajter József, 

MOFER Kft., Nagy András, Szabó Ferenc, 

Szabó Jenő, Tóth Antal, Veszelka Antal. 

 
A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében köszönjük mindenkinek, aki 

munkájával, adományával segítette a 2014.-es 

Falunap létrejöttét! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tisztelt Móricgáti Lakosok! 
 

A Móricgáti Önkormányzat 2014-ben több 
jelentős, nagyobb részben önerős beruházást 
végzett el.  
 

 

Térkövezés 
 

Mivel Móricgátnak nem volt adóssága – nem volt 
szükség adósságrendezésre - az államtól 10 
millió forintot kapott a községünk. Ezt az összeget 
útépítésre használhattuk fel. Ebből, és az 
önkormányzat 5 millió forintos kiegészítéséből 
készült el a Zrínyi utca 990 méteres szilárd 
burkolata. 
Mint azt már az Arató Ünnepségen és a 
Falunapon Önök közül sokan láthatták a 
Művelődési Háznál a rendezvénysátor helyét 
térköveztettük, valamint illemhelyet építtettünk. 
500 m2 térkövet raktunk le, melyet 
testvértelepülésünk: Kiskunlacháza segítségével 
fél áron sikerült megvásárolni. 
Köszönjük a Kiskunlacházi Önkormányzat és a 
helyi vállalkozók segítségét! 
Elkészült a ravatalozó felújítása is. Új drapériákat 
vásároltunk, a belső helyiséget burkoltattuk, 
festettünk-mázoltattunk. 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Móricgát Község Helyi Választási Bizottsága 
2014. szeptember 8.-ai ülésén a 2014. október 
12. napjára kitűzött helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános 
választására Móricgáton a polgármesteri 
tisztségre egy jelöltet vett nyilvántartásba: 

Csontos Máté László  független. 

A Választási Bizottság hat egyéni listás 
képviselőjelölt bejelentését rögzítette. Az egyéni 
listás szavazólapon a jelöltek sorrendjét a Helyi 
Választási Bizottság – sorsolás útján – az 
alábbiak szerint határozta meg: 
 

1. Borsik Imre  független 

2. Rabiné Fekete Erzsébet Beáta független 

3. Zöldág János független 

4. Rokolya Józsefné független 

5. Deli Jánosné független 

6. Tóth Antal független 

Móricgáton a lakosság számának arányában 
négy fő képviselő megválasztására van 
lehetőség! 
 

Valentovics Beáta 
jegyző 

HVI vezető 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2014. augusztus 1.-től augusztus 31.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Bárkányi Endre, élt 78 évet. 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Fontos tudnivalók szülőknek! 
 

Ezúton szeretném közölni a tisztelt szülőkkel, 
hogy szeptembertől nem emelkedik az óvodai és 
iskolai étkezés térítési díja. 
A befizetés minden hónap 5-től 20-ig tart, kérjük 
ennek pontos betartását. 
Hétfőtől csütörtökig 6

30
 órától 14

30
 óráig, 

pénteki napokon 7
00

 órától 11
00

 óráig van 
lehetőség a befizetésre. 
Ebéd lemondás, illetve rendelés előző nap 10 
óráig lehetséges. 

A konyha telefonszáma: 06-30/718-9698 

Felhívjuk az őstermelők figyelmét, hogy 
amennyiben van eladó zöldségük, illetve 
gyümölcsük, azt szívesen megvásároljuk! 
 

Urbán Lászlóné 
élelmezésvezető 
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Örömmel értesítjük a móricgáti lakosságot, hogy 
immár minden akadály elhárult a házi 
segítségnyújtás beindítása elől. Szeretettel várjuk 
mindazok jelentkezését, akiknek kisebb, vagy 
nagyobb segítségre van szükségük háztartásuk 
viteléhez; higiénés, vagy egészségügyi segítségre 
szorulnak, vagy csak azt szeretnék, ha valaki 
rendszeresen meglátogatná Őket, ajtót nyitna 
rájuk. 
Információért, a szolgáltatás megrendeléséért az 
alábbi elérhetőségen érhet el bennünket: 
Alapszolgáltatási Központ 
Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. 
Telefon: 06-30/718-96-96 
 

Fürdős Ferenc 
intézményvezető 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Túró Rudi szelet sütés nélkül 
 

Hozzávalók: Tészta 

 25 dkg darált keksz 
 12 dkg vaj 
 6 ek cukor 
 1,5 dl tej 

 2 ek cukrozatlan kakaópor 
 1 csomag vaníliás cukor 

Krém: 6 dl tej 

 5 púpozott ek búzadara 
 25 dkg tehéntúró 
 1 citrom reszelt héja 

 5 ek cukor 
Csokiöntet: 60 g tortabevonó (1 tábla) 
Elkészítés: Tészta 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és egy 
mélyebb falú tálcába egyengetjük. 
Krém: A tejből és a búzadarából sűrű tejbegrízt 
főzünk, majd kihűtjük. 
A túrót elektromos habverővel összekeverjük a 
tejbegrízzel, cukorral, citromhéjjal krémesre (pici 
citromlé is mehet bele), és a tésztára simítjuk. 
Csokiöntet: A csokit megolvasztjuk, és még 
melegen a süti tetejére csorgatjuk. 
Forrás: www.nosalty.hu 

 

HUMOR 

 
Pistike és barátja lélekszakadva szalad a 
benzinkúthoz. 
- Gyorsan kérünk öt liter benzint! 
Öt perc múlva visszaérnek. 
- Nem elég. Kérünk még húsz litert! 
A kutas érdeklődik: 
- Mihez kell ez a sok benzin gyerekek? 

- Ne kérdezzen olyan sokat, csak töltse 
gyorsan! Ég az iskola! 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

 
 

A két kép között hat különbség van. Aki behozza 
a megfejtést 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 Teleházban. 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/buzadara
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tehenturo
http://www.nosalty.hu/alapanyag/citromhej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tortabevono
http://www.nosalty.hu/

