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MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 
 
 
 
 
 

Móricgát Község Önkormányzata  

sok szeretettel meghívja a  

falu apraját-nagyját 

FALUKARÁCSONYRA 
 

2015. december 22.-én 16 órára 

a Faluháznál felállított karácsonyfához. 

Program:  

 Jászszentlászlói Hangász Együttes ünnepi műsora, 

 a műsor után forralt borral, teával, kaláccsal 

vendégeljük meg a résztvevőket. 

 
 
 
 
 
 

A Képviselő-testület, a Körjegyzőség valamennyi dolgozója, 
és az Újság szerkesztői nevében kívánok minden kedves olvasónknak, 

minden kedves móricgáti családnak, polgárnak áldott, boldog Karácsonyt  
és reményteli újesztendőt! 

Legyen ez a Karácsony a szeretet érkezésének ünnepe, váljon újra valósággá az angyali 
üdvözlet:  „És a földön békesség a jóakaratú embereknek!” 

 

Csontos Máté polgármester 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Megváltoztak a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat elérhetőségei 

2015. november 25. napjától a Bács- Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályának keretein belül működő Családi 

Csődvédelmi Szolgálat új helyen, Kecskemét, 

Kőhíd utca 8. szám alatt várja kedves ügyfeleit.  

Személyes ügyintésére ügyfélfogadási időn belül, 

előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. Az 

ügyfélfogadás rendjében nem történt változás. 

A családi csődvédelemről és a szolgálat 

működéséről részletes információk 

a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el. 

  
  

  

 

   

  

 

   

   

  

  

 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási 
Hivatala valamennyi szervezeti egysége, azaz 
Kormányablak Osztálya, Foglalkoztatási Osztálya, 
Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2015. december 
hónap során a karácsonyi ünnepek miatt az alábbiak 
szerint fogadja ügyfeleit: 
2015. december 24-én csütörtökön nincs 
ügyfélfogadás. 
Ügyfeleink szíves megértését kérjük. 

 

Megkezdődtek Bács-Kiskun megyében az első 
földárverések 

2015. november 23. napján elindult az első állami 
tulajdonú termőföldek gazdáknak történő 
árverezése. 
November 23. napjától december 14. napjáig van 
lehetőségük a helyben lakó földműveseknek a 
maximum 300 hektár mértékű állami tulajdonú 
földterületek egy részének megvásárlása.  
A gazdák megelégedésére már le is zajlott az első 
földek árverése a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34., valamint 
Halasi út 36. számú épületeiben.  
Az árverési eljárások a lehető legnagyobb 
nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra.  
A december 14. napjáig értékesítésre kerülő 
területek listája mindenki számára hozzáférhető. Az 
értékesítésre kerülő földterületek listáját és az 
árverések részletes szabályait tartalmazó 
hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján 
(www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatal honlapjain 
(www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-
kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá 
kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, 
az árverés helye szerinti épületben, valamint az 
értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint 
illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali 
helyiségeiben részletesen is megismerhetők. 
Az árverések regisztrációja november 23-tól 
december 14-ig, minden árverési napon 8.00 órakor, 
illetve 13.00 órakor kezdődik az árverési 
hirdetményben rögzítettek szerint. Az egyes 
napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai 
az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. 
 

 

Januártól jön az elhelyezkedési juttatás 

Elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek 2016. 
január 1-től azok a közfoglalkoztatottak, akik 
sikeresen el tudnak helyezkedni a nyílt 
munkaerőpiacon. A kormányrendelet alapján aki 
közfoglalkoztatotti jogviszonya alatt munkát talál, az 
a közfoglalkoztatási szerződése még hátralévő 
idejére járó támogatási részt a munkabére mellé 
megkapja juttatás formájában.   
Elhelyezkedési juttatás feltételei az alábbiak: 
a)      legalább egy hónapja fennálló 
közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem 
benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt 
meg, mert határozatlan idejű vagy legalább egy évre 
szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített a nyílt 
munkaerőpiacon és 
b)      aki a kérelem benyújtását megelőző két éven 
belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási 
jogviszonyban állt. 
c)      a létesített  munkaviszonyban a munkaidő eléri 
a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű 

A Szolgálat elérhetőségei: 

Cím: 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 8. 

E-mail: bacs@igazsagugy.gov.hu  

Telefon: 76/795-760 

    

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: de. 9-12 

Szerda: du. 13-18 

Csütörtök: de. 9-12 

http://www.csodvedelem.gov.hu/
http://www.nfa.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
http://www.bkmkh.hu/
mailto:bacs@igazsagugy.gov.hu
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személy esetében a legalább napi négy órát, és a 
munkaviszony – legalább olyan időtartamig – 
folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási 
jogviszony munkaviszony létesítése hiányában 
fennállt volna. 
A munkaviszony fennállását a munkaadónak 
havonta igazolnia kell. 
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a 
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 
naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított 
összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony 
– munkaviszony létesítése hiányában – fennállt 
volna. 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 

Kiskunmajsa Helyi Védelmi Bizottsága 2015. 
december 3-án, csütörtökön tartotta soron következő 
ülését, melyre meghívást kaptak a bizottsági 
tagokon túl a járáshoz tartozó települések 
polgármesterei, katasztrófavédelmi, honvédelmi, 
népegészségügyi, állategészségügyi és vízügyi, 
valamint közútkezelő szakemberek is.  
Az ülésen többek között beszámoló hangzott el a 
HVB két ülése között történt, védelmi igazgatással 
összefüggő eseményekről, tájékoztatást kaptak a 
jelenlévők a 2015. évi honvédelmi igazgatási 
gyakorlatokról, felkészítésekről, az Ideiglenes 
Biztonsági Határzár építésével kapcsolatos 
feladatokról.  
Kiemelt figyelmet kapott  a téli rendkívüli időjárási 
viszonyokra történő felkészülés, valamint az 
ATIVIZIG szakemberének vízelvezető rendszerek 
állapotáról és a várható vízkormányzási feladatokról 
elhangzott tájékoztatója. 
Aktuális témaként tájékoztató hangzott el a humán 
és állat (virológiai) járványok elemzéséről, 
prognosztizálásáról, a védekezésre vonatkozó 
felkészülés végrehajtásának értékelése tárgyában. 
 

                           Dr. Kiss Melinda  
                    Helyi védelmi bizottság elnöke  

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Ha az ember valamit Móricgátról szeretne írni, - 
valami nagy dolgot - bizony törhetné a fejét, hogy 
vajon mi az a nevezetesség, egyedülálló unikum ami 
Móricgátot ismertté tette az ország-világ előtt! Nos 
ha igazán egy ilyen „Móriciasságra”  szeretnénk 
lelni, ebben a kis, varázslatosan szép  falucskában, 
akkor jobb, ha azt nem templomok, vagy más 
épületek  ódon falain esetleg fellelhető 
márványtáblák feliratain keressük. Ilyenek itt 
nincsenek. Az emberek, a település lakói azok, akik 
különlegessé teszik a falut. 
A település szétszórtan élő lakosságát már 
évtizedek óta ugyanaz a  polgármester fogja össze. 

Ö nem erővel és hatalommal, hanem jóságával, 
szeretetével vezetgeti a kis községet. Mindenki 
szereti, tiszteli. Ö a mindenki Mátéja! Csontos Máté 
tősgyökeres Mórici család gyermekeként született itt, 
Felsőmóricgáton. Itt végezte az általános iskolát. 
Amikor szakmai tanulmányait befejezte, azonnal 
visszatért Móricgátra, az akkor indult háztartási 
eszközöket gyártó részlegében kezdett el a 
tehetséges fiatalember dolgozni. Gyorsan az üzem 
élére került, és a tsz megszűnése után is sikerült ezt 
a kis üzemet megmenteni, és már mint 
résztulajdonos, továbbra is munkahelyeket 
biztosítani ennek a régiónak. Szorgalmáról, 
sokoldalúságáról ismert Máté mint Polgármester, 
mint vállalkozó igen nagyban hozzájárul a falu előre 
meneteléhez. Rengeteg dolga van, állandóan lót-fut, 
intézkedik. De mégis mindig időt szakít, ha valaki 
hozzá fordul, megállítja és a segítségét kéri.  
Szereti a Családját, ez a Család számára nagyon 
sokat jelentett, és jelent. Imádja az Unokáit. De nem 
csak jó nagypapa, hanem jó férj, Apa, és testvér is. 
A nagyszámú összetartó családban ma családfőként 
van jelen. De valahogy néha úgy tűnik mintha az 
egész „móricot” egy kicsit a családjaként tekinti, 
vigyáz rájuk, mint egy aggódó apa. Szabadidejében, 
ha kell traktorra ül és szánt, vagy a kombájnnal arat. 
Egyszer épp nála voltam, és csodálkozva néztem, 
ahogy a táppal teli zsákokat hordta be a vállán, 
szinte olyan könnyedén mintha libatoll lett volna 
bennük. De szereti a lovakat is. Ha teheti, maga 
mellé ülteti a bakra az unokákat, és kihajt a határra. 
Törődik a kis község időseivel, betegeivel. A 
lakosságnak ünnepségeket szervez. Igyekszik 
minden támogatást, amit egy ilyen falucska 
megkaphat, megigényelni. De rendben is van tartva 
minden középület. Gondozott falu, tisztaság fogadja 
a látogatót. Sorolhatnám még hosszan, amit a mi 
kedves Máténk tett és tesz önzetlenül, nagy 
igyekezettel!  
De most egy kicsit megállok, mert az élet sokszor 
arra kényszerít bennünket hogy lassítsunk. Máté is 
hiába szeretett volna ezzel a töretlen lendülettel a 
továbbiakban is tevékenykedni. Egy napon szembe 
kellett néznie a szörnyű valósággal. Hogy neki kell 
most a betegséggel szembeszállnia. Mindannyiunkat 
megbilincselt a félelem. Szerintem ötszáz Mórici 
ember fordult imájával az Istenhez, nap mint nap. De 
nem csak Máté, hanem egész családja hitt és hisz a 
gyógyulásban. De mi is mindannyian  hiszünk 
benne, mert egy ilyen ember, mint a Máté nem 
engedi magát csak úgy legyőzni. Nemrégiben én is 
meglátogattam. Egy viccelődő Máté várt rám, és 
utána már nyugodtabban mentem haza, éreztem 
hogy a nehezén már túl van. Tudja, hogy még 
hosszú út vár Rá a teljes gyógyulásáig, de ezen az 
úton nincs egyedül, mert körülveszi a családja 
szerető, féltő gondoskodása. Meg nem utolsó 
sorban egy egész falu önzetlen barátsága. 
 

Irta Nagy Endre 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Decemberi miserend. 
 

Dec. 20.: /Advent 4.vasárnapja/ Szentmise fél 11.- 
kor, Puskás Antal atyával ( gyónási lehetőséggel) 
Dec. 24.- én: du. fél 6- kor pásztorjáték a móricgáti 
hittanosok előadásában, 6- kor „éjféli” mise. 
Dec.25.- én: fél 11-kor karácsonyi ünnepi 
szentmise. 
Dec.27.-én: fél 11- kor szentmise 
Január 1.-én: fél 11- kor újévi szentmise. 
 

 

Ünnepi református istentiszteletek 
 

Dec. 25.-én: 9 órakor úrvacsorás istentisztelet. 
Január 3.-án /vasárnap/: újévi istentisztelet. 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

November hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 

GYEREKEKNEK 

 
Karácsonyi szókereső 

 
Elrejtett szavak: ünnep, hóesés, csillagszóró, 
szeretet, ajándék, gyertya, karácsonyfa, koszorú, 
boldogság, család, meglepetés, angyal. 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 

 

HUMOR 

 
Egy idős asszony nemrég költözött új lakásba, 
hétvégére várja a felnőtt unokáját és annak 
feleségét. A nagymama telefonon ad útbaigazítást: 

- Ha az utca végére érsz, balra van a házunk, a 16. 
számú. A kapunál a könyököddel megnyomod a 21-
es gombot, az az én csengőm. Aztán, bejössz a 
kapun, szemben van egy lift, ott megnyomod a 
könyököddel a 6-os gombot. A 6. emeleten balra van 
a 21. ajtó, ott megnyomod a könyököddel a jobb 
oldalon lévő csengőt. Rendben? 
- Oké, nagyi, de miért kell mindent a könyökömmel 
nyomkodni? 
- Hát, gondoltam, csak nem jössz üres kézzel! 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Szórt túrós 
 

Hozzávalók: 25 dkg liszt 
20 dkg porcukor 
csipet só, 
1 tasak sütőpor 
10 dkg vaj, 
50 dkg túró, 
4 dl tej, 
2 dl tejföl, 
4 tojás, 
1 citrom héja, 
1 zacskó vaníliás cukor. 
A lisztet elkeverjük a porcukorral, sütőporral, egy 
csipet sóval. A vajjal bőségesen kikenünk egy 20x30 
cm-es tepsit, egyenletesen belesimítjuk a lisztes 
keverék felét. /Nem tévedés: valóban a száraz 
anyagokat kell beleteríteni a tepsibe./ Egyenletesen 
rámorzsoljuk a túrót, ráreszeljük a citrom héját, 
megszórjuk a vaníliás cukorral, megcsepegtetjük a 
fele tejföllel, majd eloszlatjuk rajta a maradék lisztes 
keverékünket. 
A tojásokat felverjük, majd belekeverjük a tejet és a 
maradék tejfölt, majd meglocsoljuk vele a 
süteményt. A maradék vajat kis kockákra vágjuk, ezt 
is rászórjuk a süti tetejére. Villával itt-ott 
megmozgatjuk, hogy a folyadék beléivódjon /esetleg 
egy negyed órát hagyjuk állni/. Majd 200 fokos 
sütőben 40-45 perc alatt készre sütjük. A tepsiben 
hagyjuk kihűlni, majd szeleteljük. 
Az egyszerű elkészítés ellenére igen finom 
sütemény! 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Pallaginé Piroska 
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