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XII. évfolyam, 12. szám 2014. december 

 

MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

Szeretettel meghívjuk településünk apraját-nagyját  

FALUKARÁCSONYRA 

2014. december 23.-án,  

kedden, 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,  

Móricgát minden polgárának meghitt,  
békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog újévet! 

 

Csontos Máté polgármester 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Annus néni karácsonyfája. 

 

Kint szánkóztunk, hógolyóztunk a dűlő úton, örültünk 
a frissen esett hónak, na meg hogy iskolaszünet 
van, meg aztán ma van a Szenteste. Gondtalanul, 
gyermeki lelkesedéssel csúszkáltunk a járművek 
súlyától simára tömörödött, síkos úton. A nap 
sugaraitól szinte vakítóan ható erős fénytől 
hunyorogtunk. De csak futkároztunk, piros arccal, 
gyermeki lelkesedéssel.  
Egy lovas kocsi közeledet felénk. Mikor közelebb ért, 
tisztelettudóan félreálltunk, utat engedve neki. A 
lovakat hajtó parasztember mögött a bakon, nagy 
fekete kendőbe, meg pokrócokba burkolva inkább 
feküdt mint ült, egy nagyon sápadt bőrű kis 
töpörödött öregasszony. Felismertük azonnal, egy 
távolabbi kis tanyában egyedül élő Annus néni volt a 
kocsi utasa.  
Nem sokáig foglalkoztunk a dologgal. Pillanatok alatt 
el is felejtettük a gyorsan távolodó járművet. A játék 
igen lefoglalt bennünket. A következő napok is 
számunkra izgalmas élményekkel teltek el. A szép 
karácsonyfa, a finom ételek, és a szabadban eltöltött 
órák a barátainkkal. Minden olyan tökéletesnek 
hatott. A gyermekéveink talán legboldogabb, a 
leggondtalanabb napjait éltük. Ünnepek után 
hallottuk a szüleinktől hogy az Annus néni nagyon 
beteg lett, és elvitték a kórházba, /amikor mi is láttuk/ 
de ott még aznap meghalt. Nagyon megdöbbentem 
ezen. Hogy lehet hogy valaki pont karácsonykor 
meghaljon, meg hát miért is hal meg ? Amikor 
annyira szép az élet!..  
Sehogyan sem tudtam megérteni a dolgot. Vége lett 
a téli szünetnek. Hazafelé tartva az iskolából 
odaballagtam az Annus néni tanyácskájához. 
Könnyű volt, mert útba is esett, meg aztán még 
kerítése sem volt. Nem voltak nyomok, a szél befújta 
hóval. A kutyaól is üres. A kis szobaablakhoz 
tapasztottam az arcom, és benéztem. A 
félhomályban az asztalon egy tejesköcsögbe rakva, 

 szúrós borovicska ágat vettem észre. Néhány 
elárvult szaloncukorral feldíszítve. Alatta pár dió és 
alma árválkodott.  
Az Annus néni karácsonyfája! E látványtól valahogy 
annyira összeszorult a szívem! Lehajtott fejjel, 
sírással küszködve bandukoltam hazafelé. 
 
Írta Nagy Endre 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági 
hasznosítású földek 

árverés útján történő értékesítéséről 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a mező- 

és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 
felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 

eljárás keretében történő értékesítése a járás 

települései (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, 

Szank, Jászszentlászló, Móricgát) tekintetében a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal épületében (Bajcsy-Zs. 

u. 10.) kerül árverezésre. Hivatalunkban 

előreláthatólag nov. 25-én, dec. 8-9-én, illetve január 
8-án, 21-22-én, és 28-án kerül sor árverés 

megtartására. 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, aki megfelel 

az alábbi feltételeknek: 

- A föld tulajdonjogát 1 ha területnagyság felett 

földművesként regisztrált személy szerezheti 

meg. A földművesnek nem minősülő személy 

csak akkor szerezheti meg a  föld tulajdonjogát, 

ha a birtokában lévő föld területnagysága a 

megszerezni kívánt föld területnagyságával 

együtt nem haladja meg az 1 ha-t. 

- A BKMKH Megyei Földhivatalától hatósági 

bizonyítványt kell igényelni, ami illetékmentes, 

mely igazolja az árverésre való jogosultságot. 

- Csatolni szükséges a Földforgalmi törvény 13-

15. §-a szerinti nyilatkozatot. (a hatósági 

bizonyítványt igénylő adatlap, valamint a 

nyilatkozat letölthető a lenti honlapról) 

- Át kell utalni előlegként a föld becsértékének 

10%-át (ez a letéti díj), valamint a licitdíjat az 

árverési hirdetményben meghatározottak 

alapján. Az átutalásról a helyszínen be kell 

mutatni a banktól kapott terhelési igazolást. 

Az árverés regisztrációval kezdődik, mely során 

ellenőrzik a részvételi jogosultságot, azaz a fenti 

feltételek fennállását. Az elővásárlásra jogosultaknak 
meg kell jelölniük, hogy az elővásárlási 

jogosultságuk mely törvényen, és mely ranghelyén 
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áll fenn, az erre vonatkozó bizonyító erejű okiratokat 

a regisztráció során le kell adni. 

A föld árverési vevője az lesz, aki a legmagasabb 

összegű érvényes ajánlatot teszi. Az árverező a vételi 
ajánlatot nem vonhatja vissza.  

Az árverésre kerülő földterületeket a jegyzők a 

hirdetőtáblákon közzéteszik, valamint az érdeklődök 
megtekinthetik a  BKMKH Földművelésügyi 

Igazgatósága honlapján 

(http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/arver
esi_hirdetmenyek), ahol az árverésre vonatkozó 

részletes tájékoztatók és nyomtatványok is 

megtekinthetők. 
 

Dr. Kiss Melinda  

járási hivatalvezető  
 

 

Költözik a Munkaügyi Kirendeltség 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség 
jelenlegi épületének (Félegyházi út 5.) teljes körű 
felújítására kerül sor, mely időtartamáig az 
ügyfélfogadás a Félegyházi út 2. szám alatti, 
korábbi bútorbolt épületében kerül megtartásra a 
Járási Hivatallal szemben.  
Az áthelyezett ügyfélfogadás 2014. december 1-
jétől fogadja az ügyfeleket a megszokott 
ügyfélfogadási időben.  
Az új telefonszámunk 77/795-222, a fax-szám 
változatlan marad:  77/481-548.  
A felújítási munkálatok várhatóan több hónapot 
vesznek igénybe. 
Megértésüket előre is köszönjük! 
 

  Dr. Kiss Melinda  
járási hivatalvezető  

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Decemberi miserend. 
Dec.14.-én /advent 3. vasárnapja/: Szentmise 10

30
- 

kor. 

Dec. 21. /advent 4. vasárnapja/: Szentmise 10
30

- 
kor.  

Dec. 24.-én: 17
30

 órakor pásztorjáték a móricgáti 
hittanosok előadásában, 18 órakor „éjféli” mise.  

Dec. 25.-én: ünnepi szentmise 10
30

-kor. 

Dec. 28.-án:. Szentmise 10
30

-kor.  

2014. Január 1.-én: újévi szentmise 10
30

-kor.  

 
 

Ünnepi református istentiszteletek 
 

Dec. 25.-én: 9 órakor úrvacsorás istentisztelet. 
2014. január 4.-én /vasárnap/: újévi istentisztelet. 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

November hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 

HUMOR 

 
Egy alapos vizsgálat után így szól a nőgyógyász 
orvos a pácienséhez: 
– Kedves hölgyem, ha este megérkezik a férje, …. 
– Nem vagyok férjnél. – szakította meg a nő. 
– Ha találkozni fog a vőlegényével… 
– Nem vagyok eljegyezve. 
– Akkor mondja meg a barátjának… 
– Nincsen és nem is volt soha barátom. 
Az orvos elgondolkodik, az ablakhoz megy és 
hosszasan bámul kifelé. 
– Doktor úr, miért néz ki olyan sokáig az ablakon? 
Csak nincsen valami baj? – kérdi a kíváncsi nő. 
– Baj nincsen, de amikor utoljára történt ehhez 
hasonló eset, akkor keleten megjelent egy csillag…. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Kijevi krémes 
  
Hozzávalók a tésztához:    
40 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 25 dkg margarin, 1 cs. 
sütőpor, 4 tojás sárgája, tejföl.  
A krémhez: 5 dl tej, 2 cs. vaníliás pudingpor, 25 dkg 
porcukor, 25 dkg margarin. 
A tésztalapok tetejére: 4 tojás fehérje, 15 dkg 
cukor, 2 maroknyi durvára darált vagy vágott dió. 
A krémhez  a pudingporból a cukor felével és a 
tejjel sűrű pudingot főzünk, majd hagyjuk kihűlni. 
Közben a margarint a cukor másik felével habosra 
keverjük, majd ebbe belekeverjük a kihűlt pudingot, 
amíg jó habos, könnyű krémet nem kapunk.   
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, annyi tejfölt 
adunk hozzá, hogy rugalmas, puha, nyújtható tésztát 
kapjunk. 3 részre osztjuk, egyenként kinyújtjuk a 
tepsi nagyságúra vágott sütőpapíron. A felvert 
cukros tojáshabot is három részre osztjuk, és 
rákenjük a tésztalapokra, durvára darált dióval vagy 
mogyoróval megszórjuk, és megsütjük kb. 200 °C-
on. Légkeveréses sütőben egyszerre két tepsivel is 
lehet sütni. Ha kihűlt, megtöltjük a krémmel és 
minimum egy fél napra, vagy egy éjszakára állni 
hagyjuk, amíg a tészta megpuhul a krémtől. 
Akkor lesz nagyon finom, puha a végeredmény, ha a 
tésztát nem sütjük túl. A hab gyorsan pirul, ha 
rózsaszínre sült, annyi sütés a tésztának is bőven 
elég. Ha túlsütjük, a tészta nem puhul meg a 
krémtől. 

http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/arveresi_hirdetmenyek
http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/arveresi_hirdetmenyek
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GYEREKEKNEK 

 

 
 

 
 
A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 
 

Közérdekű telefonszámok 
 

Mentők: 104 

Tűzoltók: 105 

Rendőrség: 107 

Polgármesteri Hivatal Faluház: 
 06-77/491-023 
Körjegyzőség Jászszentlászló: 
 06-77/492-161 
Csontos Máté, polgármester: 
 06-30/349-03-43 
Bozó Sándor, falugondnok: 
 06-30/451-3357 
Csíkos Tibor, temetőgondnok: 

 06-30/941-2766 
Művelődési Ház: 

          06-77/491-010 
Bozó Sándorné, műv. ház vez.: 

  06-30/591-0198 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó: 

   06-77/581-033 
Orvosi ügyelet, Kiskunmajsa: 
 06-77/481-211 
Dr. Sörös József, állatorvos: 
 06-70/6677-188 
Szabó Imréné, falugazdász: 
 06-70/436-1496 
Kiskunmajsai Rendőrőrs: 
 06-77/481-207, 06-20/539-5729 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság: 
               06-77/423-255 
Dobó Szilveszter, körzeti megbízott: 
              06-70/945-5338 
Alapszolgáltatási Központ, Jászszentlászló: 
              06-30/718-9696 
Élelmezési Konyha, Jászszentlászló: 

  06-30/718-9698 
Kiskunmajsai Járáshivatal: 

        06-77/581-121, 77/581-120, 

Okmányiroda, Kiskunmajsa: 
 06-77/483-900 
Munkaügyi Kirendeltség: 

            06-77/795-222, fax: 06-77/481-548, 

EDF DÉMÁSZ Kft. hibabejelentő: 
 06-40/822-000 
GDF-SUEZ Zrt. gázveszély elhárítás: 
 06-80/820-141 
 

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 


