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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2011. június 29-én tartott
együttes
ülést
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével.
Az ÁMK alapító okiratának és a Kiskunmajsai
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítása mellett Kapus
Krisztián
országgyűlési
képviselő
nyújtott
tájékoztatást a Jászszentlászló-Móricgát közötti út
felújításával kapcsolatban tett lépésekről. Az
illetékes szervek elismerik az út rossz állapotát,
azonban csak akkor tudják felújítani, ha erre
pályázati lehetőség adódik. Az út felújítását
tartalmazza a Nemzeti Út- és Hídfelújítási Program,
a legsürgetőbb beavatkozást igénylő feladatok közé
sorolták, azonban a felújítás dátumáról senki sem
tud felvilágosítást nyújtani. Addig a közútkezelő
elvégzi
a
balesetveszélyes
burkolathibák
megszüntetését.
A Képviselő-testület 2011. július 20-án is ülésezett.
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető beszámolt
az Alapszolgáltatási Központ működéséről, a
testületek elfogadták a az intézmény szakmai
programját, SzMSz-ét.
A Képviselő-testületek határozatban támogatták
Kiskunfélegyháza-Jászszentlászló között kerékpárút
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Egy augusztusi napon a sok játszástól elfáradva a
Barátomtól ballagtam hazafelé, már alkonyodott,
mezítláb rúgtam a dűlőút még meleg homokját. A
gondtalan gyermekélet, nyári szünet, egyszerűen
minden olyan megnyugtató biztonságérzetet keltő
volt a számomra. Sokszor, ha az igazi boldogságról
kérdeznek, akkor valahogy az emlékeimben valahol
abban az időben állapodok meg. Nem volt
villanyáram a házban, sem televízió, de valahogy
minden olyan gyönyörűnek tűnt mindezek nélkül is.
Szóval, hogy szavamat ne felejtsem, ahogy ott
hazafelé bandukoltam, egyszer csak arra lettem
figyelmes, hogy egy fehér autó közeledett,
hangosan, erőlködött a homokos úton. Az egyik
bejáró-útnál megállt, egy fehér köpenyes férfi
kiszállt, kinyitotta a hátsó ajtót, és egy magas, szikár
idős embert segített ki. Ősz haja, és szinte teljesen
fehér
bőre,
teste
soványsága,
valahogy
nyugtalanságot váltott ki bennem. Az autó nagy
nehezen megfordult, és porfelhőbe burkolózva,
vonszolta magát visszafelé. Már csak én álltam ott,
és ez a sovány idős ember. Illedelmesen köszöntem
neki. Most már eszembe jutott, hogy a Sándor bácsit
hozták haza, aki már nagyon régóta a kórházban
feküdt, és meg is operálták. A köszönésen kívül
mást nem beszélhettünk, mert odaért a felesége, aki
aztán a bácsi táskáját elvette és megindultak a tanya
irányába.
Én is gyorsabban, sőt futva tettem meg a maradék
utat hazáig. Otthon aztán elmeséltem hogy
hazahozták a Sándor bácsit. Büszke voltam arra,
hogy egy ilyen nagy hírt én tudtam meg legelőször.
Este már majdnem aludtam, de félálomban hallottam
ahogy a szüleim az ágyban a Sándor bácsiról
beszéltek.
- Hát nem tudtak rajta segíteni, hazaküldték
meghalni! Igazából meg sem értettem ennek

2011. augusztus

1. oldal

05

fontosságát, és elaludtam. Teltek a napok a hetek.
Egyszer megint éppen az út mellett legeltettem a
juhokat, amikor megint egy érdekes jármű
közeledtére lettem figyelmes. Ez nem autó volt. ezt
lovak húzták, és olyan volt, mint egy hintó, de
minden oldala üvegből volt. Elöl a bakon a kocsis,
meg még egy másik ember, hasonló fekete
egyenruha
szerűségben
üldögéltek.
Lassan
befordultak a Sándor bácsiék bejáróján. Otthon ezt
megint elújságoltam. Édesanyám csak annyit
mondott, hogy meghalt a Sándor bácsi.... Nagyon
megdöbbentem ezen, még soha sem hallottam hogy
itt a közelben is valaki meghalhat. Mindig azt hittem,
hogy ez csak máshol, és messze hozzánk történik
meg nagy ritkán. A szüleim kiindultak az úthoz, én
is, de már a szomszédok is ott álltak amikor az a
üveghintó, benne a virágokkal borított koporsóval
elindult a temető felé. A férfiak levett kalappal,
szomorú tekintettel, inkább a földre néztek ahogy a
halottaskocsi, utasával előttük elhaladt, tiszteletet
parancsoló ringásával, hogy nagy üvegablakai
egyszer sem zörrentek meg az oldalán.

14 Vidékfejlesztési pályázatok bírálati szempontjai
Előadó:
Pinjung
Emil,
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal,
Csongrád
Megyei
Kirendeltség vezetője
25
14 Vidékfejlesztés helyzete ma Magyarországon
Előadó: Jávor Károly, Vidékért Közhasznú Egyesület
elnöke
45
14 A biodinamikus gazdálkodás tapasztalata a
tokaji Pendits birtokon. Előadó: Wille Baumkauff
Márta
05
15 Agrárkamara szerepe a jövedelmezőségben,
mezőgazdaságban
és
a
minőségbiztosítás
kérdésében. Előadó: Kőváriné dr. Bartha Ágnes, a
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke
25
15
Vidékfejlesztést érintő aktualitások. Előadó:
Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter

Akkor kezdett bennem először valami felmerengni,
hogy az élet nem egy örökkévaló, gondtalan játék
csupán! Valahol ebben a szép gyermekvilágban ott
bujkált egy sötét szomorúság, amit eddig nem
ismertem.

Anyakönyvi hírek
Június 1.-től június 30.-ig

Írta: Nagy Endre

Szervezők: Kecskemét és Térsége
Társulás munkatársai, Trencsényi Gizella
a Kecskeméti Gazdakör elnöke

Többcélú

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: id. Zöldág Jánosné /élt 89 évet/
Búcsúzunk tőle!

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Meghívó a XIII. Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Fórumra
30

Időpont: 2011. augusztus 24. (szerda) 12: óra.
Helyszín: Kecskemét, Városháza, Díszterem.
A fórum fővédnöke: Dr. Zombor Gábor Kecskemét
Megyei Jogú Város polgármestere, Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás elnöke
Levezető elnök: Szabó Gellért Szentkirály Község
polgármestere
A
fórum
fő
témája:
Jövedelmezőség
a
mezőgazdaságban
és
a
minőségbiztosítás
feltételeinek teljesíthetősége
A Fórum programja:
00
12 Regisztráció
30
12 Jövedelmezőség a mezőgazdaságban és a
minőségbiztosítás feltételeinek teljesíthetősége
Előadó: Font Sándor, Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke
50
12 Termelői szervezetek jelene és jövője
Előadó:
Bittsánszky
Márton,
Vidékfejlesztési
Minisztérium Agrárpiaci Főosztály osztályvezetője
10
13 Tanyafejlesztési program jelenlegi állása
Előadó: Balogh József, Magyarországi Tanyákon
Élők Egyesületének elnöke
30
13 Demeter módszer bemutatása
Előadó: Hubai Imre, Hubai és társa Kft. ügyvezetője,
MAGOSZ alelnöke, Karcagi Gazdakör elnöke
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Dr. H. Tóth
Sándor háziorvos rendelése augusztus 20.-tól
augusztus 26.-ig szabadság miatt szünetel.
Helyettesít: Dr. Faddi Zoltán Mihály /Mikó és Tsa
Bt./, Jászszentlászló, Alkotmány u. 11/a szám alatt.
Tel: 06-70/419-7488
Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton 2011.
augusztus 29. és szeptember 02. között
fertőtlenítést végzünk! A jelzett időben az erős klór
ízen kívül időszakos vízhiánnyal is számolni kell!
Vízműkezelő
Szívesen fogadnánk megunt, de még jó állapotban
lévő gyermekjátékokat és könyveket a Falunapi
gyermek-vetélkedők díjazására.
A felajánlani kívánt tárgyakat a Művelődési Házban,
Bozó Sándornénak adhatják át.
A szervezők

A
Művelődési
Házban
augusztus
25.-én
/csütörtökön/ 9-től 14 óráig ingyenes hallásvizsgálat
lesz.
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MEGHÍVÓ
A Móricgáti Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt,
F A L U N A P I rendezvényünkre, melyet
2011. augusztus 20.20.-án, Szent István ünnepén tartunk!
Helyszín: Móricgáti Művelődési Ház területe.

Program:
1200 óra:
óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő ünnepi beszéde.
Testvértelepülések polgármestereinek köszöntője.
Móricgátért kitüntetés átadása.
1300 óra: Ebéd /birkapörkölt, savanyúság/ Az ebédjegyek ára 900 Ft, megvásárolhatóak a helyi boltokban aug. 15.-én 16 óráig, ezután pedig Lajter
Józsefnél.
Az ebéd ideje alatt Jóni György cigányzenekara játszik.
1400 óra: Jászszentlászlói óvodások fellépése.
1430 óra: Aradszky László könnyűzenei műsora.
1530 óra: Rokker Zsolti fellépése.
1630 óra: Gyermek hastánc-bemutató.
1700 óra: A Jászszentlászlói Hangász Együttes műsora.
1900 órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével.
Egész napos programjaink:
A gyermekek részére ingyenes légvár, csocsó, asztalitenisz, foglalkozások, vetélkedők,
családi vetélkedők.
Művelődési Ház nagytermében: kiállítások.
A Kultúr Büfé egész nap vendégeink rendelkezésére áll!

Szeretettel várunk mindenkit!
Csontos Máté
polgármester
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GYEREKEKNEK

HUMOR
Öreganyó megy az utcán és meglát egy úthengert
az árokba borulva.
Rosszallóan így szól:
-- Mert hajtanak, mint az állatok!
☺
Az egyszem lány férjhez megy. Mikor visszatérnek a
nászútról, azonnal felhívja a mamát beszámolni az
útról.
- És minden rendben van? - kérdezi a mama.
- Jaj, anyukám, a nászút csodálatos volt, - feleli a
lánya - romantikus és felejthetetlen. De amint
hazajöttünk a férjem nagyon csúnya szavakat
kezdett használni, ki sem merem mondani őket! zokogja. Kérlek mama, vigyél haza!
- Na, de kislányom, mégis miket mondott neked az a
tróger? -érdeklődik a mama, miközben máris
bosszút forral a fejében.
- Jaj, mama, - zokog a lánya - képzeld, olyanokat
mondott, hogy FŐZÉS, TAKARÍTÁS, MOSÁS,
PORTÖRLÉS...
☺
- Aztán jámbor-e ez a lovacska? - kérdezik a
vásárban a lovat áruló cigánytól.
- Még hogy jámbor-e? A legutóbbi vásáron hatan
tartottuk, mégis bement a templomba.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Szilvás-mákos sütemény
4 tojást habosra keverünk 20 dkg porcukorral és
vaníliával.
Belekeverünk 1,2 dl olajat, 25 dkg tejfölt, 2 evőkanál
rumot, egy citrom levét és héját, 35 dkg lisztet, 1 cs.
sütőport, csipet sót.
A tésztát kivajazott tepsibe /a gáztepsinél kisebb,
normál tepsibe/ töltjük.
1 kg magozott szilvát rakunk rá a héjával lefelé.
15 dkg darált mákot 4 ek. porcukorral, pici fahéjjal
elkeverjünk, és a szilvára szórjuk.
4-5 ek. olvasztott vajat csepegtetünk rá.
175 fokon 35 percig sütjük.

Aki behozza a megfejtett keresztrejtvényt
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul.

Forrás: www.nlcafe.hu/forum

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet
Mindenkinek, akik felejthetetlen halottunk

Id. Zöldág Jánosné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkat
mindezzel enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Helyesbítés
A Móricgáti Újság júliusi számában tévesen jelent
meg
Rokolyáné
Marika
Önkormányzati
képviselőként eltöltött ideje: Természetesen 1994-től
2010-ig tehát tizenhat éven keresztül képviselte
választóit.
Elnézést kérek az elírásért!
Bozó Sándorné
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