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A Képviselő-testület
ülésezett.

2011.

november

28-án

Elfogadták az önkormányzat gazdálkodásáról
szóló
háromnegyed-éves
beszámolót.
A
költségvetés főösszege 59.676 ezer Ft-ra
emelkedett
az
év
közben
felmerült
többletbevételek miatt.
A képviselő-testület meghatározta a 2012. évi
költségvetési koncepciót, mely a költségvetés
tervezésének alapját képezi. A testület nem kíván
emelni a bérleti díjakon, temetkezési díjakon.
Ebadó
bevezetését
nem
tervezi.
Az
intézményeket továbbra is Jászszentlászlóval
közösen fogja fenntartani.
Módosult a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodása. A társulás
által ellátandó feladatok köre kibővül január 1.-től
a mozgókönyvtári feladatellátással.
A képviselők döntöttek arról, hogy Startmunkaprogram keretében pályázatot nyújtanak be 3 fő
foglalkoztatására
„Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele”
alprogramba.
A
pályázat
előreláthatólag 2012. februárjában indul.
Bursa Hungarica ösztöndíjat 6 pályázó részére
ítélt meg a testület, havi 3000 Ft támogatással.

Kedves Móricgáti Polgártársaim!
Elmúltak az ünnepek, átléptünk az
újesztendőbe és sajnos mindnyájunknak
gyorsan vissza kellett zökkennünk a dolgos
hétköznapok világába.
Engedjék meg, hogy az újság megjelenése miatt
kicsit késve, minden olvasónak, minden
Móricgáti lakosnak sok örömet, boldogságot,
kívánjak a 2012.-es évre.
Csontos Máté
polgármester
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A Képviselő-testület ülést tartott 2011. december
22-én is.
Módosul az ivóvíz szolgáltatás díja: 240 Ft+27%
ÁFA összeget kell fizetni köbméterenként.
2012, január 1-től emelkedik a hulladékszállítás
díja is: 2,97 Ft/liter nettó díjat kell fizetni. Így egy
80 literes edényzet egyszeri ürítési díja 237,6
Ft+ÁFA lesz, a 110 literes edényzeté pedig 326,7
Ft+ÁFA. Azok, akik nem kötnek semmilyen
méretű edényzetre sem szerződést, a 110 literes
edényzet ürítési díját kötelesek fizetni.
Az Alapszolgáltatási Központ dokumentumai
ismét változnak, mert megszüntetésre kerülnek az
Idősek Otthonában az emelt szintű férőhelyek. A
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Szent László Általános Művelődési Központ
Alapító okiratából és az Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásából kikerül a könyvtári
feladatellátás.
A Kiskunmajsán működő központi háziorvosi
ügyeletet biztosító Emergency Service Kft.
szerződése lejár, ezért a testület döntött arról,
hogy támogatja a közbeszerzés kiírását a
kistérségi társulás részéről.
Kovács Tímea
körjegyző

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Krumpli-szedés Móricon
Sanyival együtt jártunk már az iskolába is, ott is
igen jó haverok voltunk. Aztán a sors úgy hozta,
hogy a gimnáziumba is már harmadik éve hogy
együtt koptattuk a padot. Még egymás mellett is
ültünk. Nem kell csodálkozni hogy igen jó barátok
voltunk. Kezdte el a történetet Pista bátyám. Csak
néhány házzal lakott tőlünk az idős, és ha
találkoztam vele mindig valami érdekes emlékével
traktált. De ezt föltétlen le kell hogy írjam. Már
csak a Pista bácsi emléke is megkívánja, aki már
sajnos jó néhány éve, hogy nincs már közöttünk.
Szóval egyik napon hazafelé a vonaton megkérdi
tőlem a Sanyi.
- A jövő héten megyünk a Mórici rokonokhoz
krumplit szedni. Biztos érdekes lesz, a szekéren
alszunk a friss szalmán.
- Pityu nem jössz el? Tette föl hirtelen a direkt
kérdést.
- Elmehetek, hisz úgysem voltam még Móricon,
válaszoltam kurtán.
Gyorsan elszaladt a hét. Aztán egyik kora reggel
a fölkelő nap már a zöld gumis-kocsin talált
bennünket. Még a lovak is mintha vidámabban
trappoltak volna az igen rossz Mórici úton. Nem
gondoltam hogy ilyen messze van a falu, sőt még
annál is távolabb a nagy nádas tanya, ahová úgy
nyolc óra körül megérkeztünk.
Sanyi Apja kezdte kifogni a lovakat, mi meg a
háziasszony invitálására a kisebb épület felé
vettük az irányt. Az volt a konyha. Előtte egy
nagy megterített asztal padokkal. Körbeültük, és
igen mohó nekiláttunk a szárazkolbásznak,
szalonnának, házikenyérnek. Mindenki előtt egy
nagy bögre, abban forró tejeskávé gőzölgött. Az
én bögrém egy fehér nagy piros pettyekkel. Csak
az enyém nézett ki így.
Bőségesen megreggeliztünk, és már siettünk is
krumpliföld felé. Ott már több sor nagy kapával ki
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volt forgatva. Óriási krumplik termettek ebben a jó
laza Mórici talajban. Kosarakba szedtük, szekérre
öntöttük, ami aztán vitte a kiásott vermekhez.
Szépen szalmával ki voltak bélelve, és oda lett a
rengeteg burgonya púposan beöntögetve. Mikor
megtelt, akkor a tetejére is szalma került, aztán
vastagon le lett még földel is borítva, hogy jól
kiteleljen.
Elérkezett az ebéd ideje, bizony farkaséhesen
estünk az ételnek. Most is ugyanaz a bögre volt
előttem ami reggel.. Egy öreg erősen kopaszodó
néni is segédkezett a háziasszonynak. Ebéd után
megint a krumpliföld, majd a vacsora, megint
énelőttem a piros pettyes bögre. Már sötét volt,
amikor végre elnyúltunk a jó illatú, zizegő
szalmán, kicsit még beszélgettünk, de a jó
levegő, a fáradságos munka bizony hamar
elálmosított bennünket. Még hallottam a tücskök
zenéjét, de lehet hogy már csak álmomban. Arra
ébredtem, hogy megszomjaztam. Megindultam a
kiskonyha felé. Fekete, igen öreg puli feküdt a
küszöb előtt. De még csak rám sem nézett,
amikor óvatosan lenyomtam a kilincset, és már
bent is voltam. A kicsi kis ablakon kevés holdfény
áradt be. A konyha bal sarkában található magas
végű ágyon az öreg néni aludt. Kezdtem
megszokni a sötétséget. Jól kivehető volt az a
fehér ráncos arc, ahogy tátott szájjal aludt
csendesen. Érdekes, tűnődtem el, tegnap észre
sem vettem hogy nincsen neki egy foga sem! Az
asztalon megtaláltam a bögrémet, sőt még víz is
volt benne. Bizonyára gondoltak rá hogy esetleg
megszomjazok, és előre meg is töltötték.
Óvatosan a számhoz emeltem hogy igyak,
amikor valami mintha arrébb csúszott volna
benne. Belenéztem, hát bizony a szívbaj kis híján
elkapott a látottak hatására. A öregasszony
fogsorai vicsorogtak a bögréből rám. Egy csoda
hogy nem ejtettem le a bögrét az ijedtségtől,
utálattól. Gyorsan kifordultam az ajtón, és
öklendeztem.
Abból a bögréből ittam, amelyben éjszaka a
protézisei pihentek. Bizony másnap csak a kútnál
ittam a vödörből. Étvágyam sem volt, hiába
kínáltak, bizony nem ettem.
Este hazafelé poroszkáltunk Szentlászlóra,
amikor megkérdezte az én Sanyi barátom.
- Mi tetszett neked legjobban a két nap alatt?
Nem kellett sokáig töprengenem a válaszon!
- Hááát a piros pettyes bögre!
A barátom csak bólintott rá, mintha megértette
volna, hogy mire is gondolok.
Írta Nagy Endre
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AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt Gazdálkodók!
A Magyar Agrárkamara új szolgáltatással jelentkezik
melynek
célja
az
érdeklődő
gazdálkodók
megbízható tájékoztatása .Jelen tájékoztatóban
megadott formában és címeken ehhez a piac figyelő
mechanizmushoz hozzá lehet férni . Ezt az új
szolgáltatást azoknak ajánljuk, aki számítógéppel,
internetes kapcsolattal rendelkeznek és azt többé
kevésbé rendszeresen is használják.
A KAMARAI PIACFIGYELŐ a Magyar Agrárkamara
hetente
megjelenő
összeállítása,
amelyben
ágazatonként, tematikusan rendszerezve nyújtjuk át
Önnek az adott hétre vonatkozó legfontosabb és
legfrissebb piaci és
szakmai információkat
(grafikonok, táblázatok és rövid hírkivonatok
formájában). A jelenlegi példány bemutató célokat
szolgál, a szolgáltatás tesztelési folyamatának
része.
A figyelési periódus mindig a kiküldés napját
megelőző 1 hét. A hírek és adatok a hazai és
nemzetközi sajtóból, internetes forrásokból ill. egyéb
közvetlen forrásainkból származnak. (Felhívjuk
figyelmét, hogy a piaci adatok sajnos nem minden
esetben állnak még rendelkezésre az aktuális hétre
a szerkesztés lezárásakor.)
Szolgáltatásunkhoz
egy
speciális
témavisszakeresési lehetőség is kapcsolódik: a
legfontosabb növény- és állatfajok esetében
lehetőség van egy-egy konkrét témában akár több
évre visszamenőleg is lekérni az archívumunkban
rendelkezésre álló adatokat és hírkivonatokat (pl.:
„az EU búza intervenciós árának alakulása 2007től”, vagy: „A földtörvénnyel kapcsolatos hírek az
elmúlt 2 évben”).
Amennyiben igénybe kívánja venni ezt a
szolgáltatást,
küldjön
e-mailt
a
piac@agrarkamara.hu címre a téma minél
pontosabb lehatárolásával és a visszakeresési
időszak megjelölésével, és néhány napon belül emailen megküldjük a keresés eredményét.
Észrevételeit, javaslatait vagy kérdéseit bármikor
szívesen
fogadjuk
e-mailben
a
piac@agrarkamara.hu címen, de munkatársaink
közvetlenül is kérni fogják visszajelzéseit a tesztelési
periódus végén.
forrás : Magyar Agrárkamara
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

- Adj Isten, adjon má ennem mert rögtön éhen
halok!
- Menj fiam, itt van nem messze a kút, húzzál föl
egy vödör fizet, idd meg, aztán majd kapsz enni!
Mit tehet szegény csavargó, elmegy a kúthoz
bedobja a vödör vizet, aztán irány a paraszt bácsi:
- Megittam a vödör vizet, adjon má ennem, mert
nagyon éhes vagyok!
- Menj fiam, igyál meg még egy vödör vizet, aztán
majd kapsz enni!
Mit tehet szegény csavargó, bevedel még egy
vödör vizet, majd vissza a paraszt bácsihoz.
- Megittam meg egy vödör vizet, adjon má ennem,
mert éhes vagyok!
- Menj fiam, ha még egy vödör vizet megiszol,
kapsz enni!
Mit tehet szegény csavargó, legyűri a harmadik
vödör vizet is, majd visszamegy a paraszt
bácsihoz.
- Na fiam megittad a harmadik vödör vizet is?
- Megittam!
- Nesze itt egy falat, egyél!
- Aah, nem bírom úgy tele vagyok!
- Látod fiam, szomjas voltál Te, nem éhes!

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem volt.
Születés: Kis-Szabó Barbara Loretta /Szülei:
Sebestyén Mariann és Kis-Szabó Csaba/
Gratulálunk nekik!
Halálozás: nem volt.
Kedves Nyugdíjasok!
Mindenkit szeretettel meghívok 2012. február 4.én, szombaton, 14 órára a Művelődési Házba.
Ha szeretnének eltölteni nyugdíjas társaikkal egyegy kellemes délutánt, együtt kirándulni,
szórakozni: jöjjenek el és vegyenek aktívan részt
Nyugdíjas
Klubunk
megalakításában,
szervezésében.
Az összejövetelre való eljutást a Falubusszal meg
tudják oldani. Ez ügyben keressék meg Bozó
Sándor falugondnokot.
Rokolya Józsefné, Marika

HUMOR
Az erdő szélén falatozik a paraszt bácsi, arra jár
egy csavargó.
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A közérdekű adatok közzétételi szabályzata
alapján új tartalmak kerültek feltöltésre a
www.moricgat.hu honlapra.
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A „közérdekű” menüpont alatt található az
általános közzétételi lista, mely tartalmazza a
Közfeladatot ellátó szerv adatait, szervezeti
felépítését szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatait, a
szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati
vezető nevét és az ügyfélfogadási rendet, a fenti
szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése,
székhelye,
postai
címe,
telefonszáma.

A kolbászt karikákra felvágjuk.
A krumplis masszából gombócot formálunk, majd
a közepébe lyukat nyomunk, és beleteszünk egy
kolbászkarikát. Majd összeformázzuk megint. Ha
mind elfogyott, jöhet a sütés.
Forró olajban szép barnára sütjük.
Nem csak kolbászt, hanem bármi féle dolgot, akár
zöldség-, vagy sajtdarabot is tehetünk bele, és
viszonylag hamar elkészül.
Forrás: www.nosalty.hu

EMLÉKEZTETŐ
GYEREKEKNEK
Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal Faluház:
06-77/491-023
Csontos Máté, polgármester:
06-30/349-03-43
Bozó Sándor, falugondnok:
06-30/451-33-57
Dr. Hajagos-Tóth Sándor, körzeti orvos:
06-30/94-36-936
Elek Irén, asszisztens:
06-30/408-74-56
Orvosi ügyelet, Kiskunmajsa:
Kiskunmajsa, Petőfi u. 2/d. /a volt szülőotthon
épülete/
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8
óráig, egyéb napokon reggel 8 órától másnap
reggel 8 óráig.
06-77/481-211
Hogyan jut el a madármama a fiókáihoz. Segít,
mutasd meg neki az utat! Ha a megfejtést
behozod a szerkesztőségbe, édességet kapsz
jutalmul.

HÁZIASSZONYOK ROVATA

Dr. Sörös József, állatorvos:
06-70/66-77-188
Tisóczki Zsolt, postás:
06-30/9-150-878
Körzeti Megbízott, Jászszentlászló:
06-20/539-6540

Kolbászos burgonyafánk
Hozzávalók:
1 kg burgonya,
4 tojás,
15 dkg liszt,
kolbász,
só, szerecsendió /ízlés szerint/, olaj a sütéshez.
Elkészítés: A krumplit megpucoljuk, majd sós
vízben
megfőzzük.
Ha
megfőtt,
akkor
krumplinyomóval összetörjük. Ha kihűl, akkor
hozzáadjuk a szerecsendiót, tojást, lisztet és
összegyúrjuk.
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Dr. Csanádi Attila, fogorvos:
06-77/492-269
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Okmányiroda, Kiskunmajsa:
06-77/483-900
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.
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