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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Az idén nehezen érkezett meg az igazi tavasz. 
Még április végén is attól rettegtek a gazdák, 
hogy elfagy minden gyümölcs és szőlő.  
Sok helyen így is történt. Az időjárás az utolsó 
években mintha gyökeresen megváltozna! 
Európában egy új klíma van kialakulóban. Az itt 
élő népeknek szélsőséges, sőt sok esetben  
eddig ismeretlen természeti jelenségekkel kell 
szembe nézniük. Nyáron a csapadék hiánya, a 
nehezen elviselhető melegek.  
 
De még mielőtt meggyőződve kijelentenénk, 
hogy ilyen még nem volt, egy kicsit 
gondolkodjunk el, hogy valóban nem volt ilyen a 
régi időkben?  
Igenis volt! Több esetben is feljegyeztek még 
ennél furcsább dolgokat is.  
Amikor olyan szárazságok voltak, hogy át 
lehetett gyalogolni a Dunán. Elpusztult a barom, 
termés nem volt. Igazi éhínség szakadt az 
országra.  

Csak hogy akkor még az ember nem csapolt le 
minden kis vadvizet. Nem egyenesített ki 
minden folyót. Ha egy ilyen szárazság után 
csapadékosabb idők jöttek, akkor az a rengeteg 
természetes vízgyűjtő terület máris újra 
töltődött. Visszajöttek a madarak, előbújtak a 
vadak.  
Megint virágba szökkent a Mórici táj, megint 
brekegtek a békák, termett a gyümölcsfa. 
Megint vetettek, megint arattak.  
De most ha egy hosszú szárazság után újra 
esni kezd, azonnal elviszik az árkok, a kis 
folyócskák. Az a néhány, még meglevő 
vízgyűjtő terület is legelőnek van használva, 
már senkinek nem érdeke hogy ott víz álljon ott 
hosszú időkig.  
Nincs egy kidolgozott természetvédelem. 
Csakis a magántulajdon sérthetetlensége. Már 
a gazdálkodók nem néznek nemzedékekkel 
előre. Fontosabb hogy a mát túléljék valahogy.  
 
A tsz-ek hagyták hátra ezt az elpusztított 
ökológiát. Egy-két gazdálkodónak nagyon 
nehéz volna visszaállítani, mondjuk a hetvenes 
évek előtti állapotokat. Valamikor az állam 
nagyon sok pénzt fordított arra, hogy mindent 
feltöltsön, kiegyenesítsen.  
Ma már milliárdokba kerülne, hogy legalábbis 
töredéke a régi természetes állapotoknak 
visszaálljon.  
 
Ha a fiatalok néha kivennék a fülükből a 
fülhallgatót, amin keresztül egész nap csak a 
zenét hallgatják, hogy végre meghallanák a 
természet ezernyi titokzatos hangját. Ezek a 
hangok ma már inkább csak a segítségünkért 
kiáltanak. De ezek a jelecskék, hangocskák is 
rövidesen örökre elhallgatnak. 
 

Irta Nagy Endre 
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EBOLTÁS 
 
MÓRICGÁT Község Jogosult Állatorvosa 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy az 
állategészségügyi szabályzatról szóló 
41/1997.(V.28,) FM Számú rendelet 212-215.§-
a alapján 2016. május 2. és június 5-e közötti 
időszakban ebek veszettség elleni védőoltást 
kell tartani, minden jelöletlen ebet chippel kell 
ellátni!  
 
Az oltásért ebenként az összevezetett helyen 
3.500.-Ft-ot kell fizetni, amely tartalmazza a 
féregtelenítést is. 
Kérjük az eb tulajdonosokat, hogy az előző 
évben kiadott oltási bizonyítványt hozzák 
magukkal! 
 
Minden három hónaposnál idősebb ebet be kell 
oltani! 
 
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy minden 
be nem oltott ebet állami kártérítés nélkül le kell 
öletni és a tulajdonos ellen szabálysértési 
eljárást kell indítani, ami 20/2001.(IIII.9.) FVM. 
Rendelet 87.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján 20.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
járhat.  
 

2016. május 18. (szerda) 

1000 óra- 1200 óráig: Tápai Zsigmondné 
tanyája előtt. 

1200 óra- 1400 óráig: Lukács kanyarnál 

1400 óra- 1600 óráig: FALUHÁZ hátsó udvara 

2015. május 20. (péntek) 

1000 óra- 1200 óráig: Kiss Lajosné tanyája 
mellett (postaládák előtt) 

1200 óra- 1400 óráig: Deli József bejárója előtt 

1400 óra- 1600 óráig: Erdőszéplak, Zöldág 
János háza előtt. 

 

Pótoltás: 

2016. május 24.(kedd): 1500-1600 FALUHÁZ 
hátsó udvarában.  
 
 

Dr. Vígh István  
Hatósági állatorvos 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2016. április1.-től április 30.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Tóth Vilmos /élt 54 évet/. 

Búcsúzunk tőle! 

 

Lomtalanítási tájékoztató 
 

A lomtalanítást Móricgát területén az FBH-NP 
Kft. /Vaskút/ végzi  

2016. június 27.-én. 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A 
lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan 
előtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és 
balesetmentesen, kézi erővel legyen 
elvégezhető! 
 
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok 
a korábban megszokottak szerint pl. 
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök 
bútorok. A nagydarabos lom /pl bútor/ 
kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem 
kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb 
növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék, 

- elektromos, elektronikai készülékek /pl. 
TV-készülék, hűtőgép, stb./, 

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, 
- heti szemétszállítás körébe tartozó 

háztartási, valamint gazdálkodói-
vállalkozói tevékenységből származó 
hulladék. 

 
Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek 
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon 
kihelyezett hulladékok nem kerülnek 
elszállításra! 
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Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtés 
rendjéről 

 
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja 
felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein 
belül lehetőség van a sárga fedelű 
gyűjtőedényzetet meghaladó mennyiségű 
szelektív hulladék díjmentes elszállítatására az 
alábbi feltételek mellett: 
A keletkező többlet szelektív hulladékot, a 
megszokott ürítési napon (reggel 6 órától az 
ürítés időpontjáig) a sárga fedéllel ellátott 
edényzet mellé kérjük kihelyezni, papír, karton 
hulladék esetében lapra hajtogatva, 
összekötözve, vagy egyéb szelektív hulladék 
esetében átlátszó zsákban, hogy az ürítést 
végző gépjármű személyzete meg tudja 
állapítani, hogy az valóban szelektív hulladékot 
tartalmaz.  
 
A sárga fedelű edényzetbe és a mellé helyezett 
átlátszó zsákba az alábbi hulladékok 
kerülhetnek: 

 műanyag (pl. PET palack, tejfölös, 
műanyag zacskó, reklám táska, 
mosószeres, mosogatószeres, 
kozmetikai szeres flakonok (tusfürdős, 
samponos), tejfölös-, joghurtos-, vajas, 
stb. dobozok, tejes-, gyümölcslés, stb. 
Tetra Pack dobozok (italos karton), 
csomagolófólia, fólia, műanyag szék, 
műanyag eszközök, műanyag játékok, 
hungarocell) 

 papír (pl .újságpapír, szórólap, füzetek, 
könyvek, irodai papírhulladék, 
csomagolópapír, hullámpapír, 
kartondoboz), 

 fém (alumíniumos sörös, üdítős doboz, 
alufólia, fém konzerves doboz, 
háztartási fémhulladékok (pl. 
evőeszközök, kotyogós kávéfőző, fém 
főzőedény) 

 
A többlet szelektív hulladékot tartalmazó 
átlátszó zsákba kérjük elsősorban PET palackot 
helyezzenek. 
A műanyag flakonokat és a papírdobozokat 
lapítva kérjük a kukába helyezni, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak el. 
Kérjük a fehér- és színes üveget lehetőség 
szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 
helyezzék el. 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

 
 
A két kép között 7 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 
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KATOLIKUS HÍREK 
 

Május 15.- én a pünkösdi szentmise 11 órakor 
kezdődik. (a Jászszentlászlói elsőáldozás 
miatt.). 
Május 22.-én fél 11- kor szentmise és 
elsőáldozás.  
 

Nagy szeretettel hívunk es várunk Mindenkit, 
hogy együtt ünnepeljük meg Rabi Alexandra és 
Szabó Helga első áldozását. 
 

HUMOR 
 

Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy 
bankba és az összes készpénzt követeli, amit a 
rémült pénztárosnő át is ad neki. Miután 
megszerezte a pénzt, körülnéz és megkérdezi a 
mellette álló férfit:  
-Látott maga engem itt bankot rabolni? 
-Igen uram, láttam. 
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a 
mögötte álló férfihoz fordul: 
-És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot? 
-Én nem, de a feleségem látta. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Zserbó-pite falatkák 
 

Hozzávalók: Tészta 
 20 dkg szitált finomliszt 
 1 púpozott ek. szitált porcukor 
 1 csipet só 
 1 db tojássárgája 
 1 ek hideg tej (még lehet + egy kanállal, 

hogy a tészta tökéletesen összeálljon) 
 10 dkg hideg vaj, vagy margarin 

Töltelék 
 20 dkg darált dió 
 1 ek szitált cukrozatlan kakaópor 
 1 csipet só 
 4 dkg cukor (ízlés szerint) 
 2 csomag vaníliás cukor 
 2 db tojás 
 1 db tojásfehérje 
 2 teáskanál rum (esetleg pár csepp aroma, 

de el is maradhat) 
 1 ek tej  
 3 dkg reszelt étcsokoládé 
 15 dkg sárgabaracklekvár  

Teteje: 15 dkg olvasztott étcsokoládé 
 1 ek napraforgó olaj 

Elkészítés: Összekeverjük a lisztet a cukorral 
és a sóval. A hideg vajat beledaraboljuk, majd a 

tejet és a tojássárgáját hozzáadva 
összedolgozzuk. Igyekezve csináljuk, hogy ne 
melegedjen át a tészta. Folpackba csomagolva 
15 percre a hűtőbe tesszük pihenni. 
Ha pihent, kinyújtjuk, majd sütőtapírral bélelt 
20×30 cm-es tepsibe tesszük. Villával néhány 
helyen megszurkáljuk. 180 fokra előmelegített 
sütőben 12 percig elősütjük. 
Ezután a sütőből kivett tésztát megkenjük a 
lekvárral, ráterítjük a diós krémet, egyenletesen 
rászórjuk a reszelt csokoládét is. Majd a 180 
fokos sütőben további 20 percig sütjük.  
Ha teljesen kihűlt a sütemény, az olvasztott 
csokoládét rásimítjuk a tetejére. Amikor 
megdermedt rajta a csokoládé, forró vízbe 
mártott késsel felszeleteljük a süteményt. 
Töltelék: A tojásokat, a tojásfehérjét 
összekeverjük a cukrokkal, a sóval, (nem kell 
habosra, csak jól összekeverni egy kézi 
habverővel), majd hozzáadjuk a kakaós, darált 
diót, végül beledolgozzuk a rumot és a tejet is. 
Teteje: Vízgőz felett felolvasztjuk a csokoládét 
az olajjal. 
Finom pite, legalább olyan finom, mint a zserbó. 
Ízvilágát egy az egyben visszaadja, viszont 
jóval egyszerűbb az elkészítése. 
Forrás: www.nosalty.hu 

 

OPERETTGÁLA 
 

2016. május 21-én második alkalommal kerül 
megrendezésre az Operettgála, melynek a 
varázslatos Bugacpuszta ad otthont. Az idei év 
különleges, hisz most ünnepeljük a 
Táncdalfesztivál 50. évfordulóját. Az arany 
jubileum alkalmából neves sztárvendégek 
segítenek felidézni a Táncdalfesztiválok 
hangulatát. 
Jegyek kizárólag elővételben! A jegyek 
számozott helyjegyek. Jegyár:  4.000 Ft 
Megvásárolhatók: 2016. május 2-tól 
személyesen: Bugaci Közös Önkormányzati 
Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél 
Tel.sz.: 70/463-9841, vagy 76/575-100/109 
mellék 
 

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 Könyvtárban. 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/dio
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
http://www.nosalty.hu/alapanyag/rum
http://www.nosalty.hu/alapanyag/novenyi-tejszin
http://www.nosalty.hu/alapanyag/etcsokolade
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sargabaracklekvar
http://www.nosalty.hu/alapanyag/etcsokolade
http://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj

