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Ami a programot illeti, a verseny április 24-én,
pénteken reggel 9 órakor kezdődik a kecskeméti
Gokart Hotelnél az adminisztratív és a gépátvétellel,
ezt követi 16 órakor ugyanitt az ünnepélyes
rajtceremónia, majd 16:30-tól Kunszálláson a
szuperspeciál.
Szombaton délelőtt is, délután is egy-egy 110
kilométeres szelektívet teljesít a mezőny, a
versenyközpontnak és a szervizparknak a bugaci
Táltos Lovaspanzió ad otthont.
Vasárnap még egy 94 kilométeres pálya következik,
délután pedig díjkiosztó zárja a hétvégét 14 óra 30
perctől.
A verseny programja:
2015. április 24., péntek

BUGACON KEZDENEK A
TEREPRALISOK

16:00 Rajtceremónia (Gokart Hotel, Kecskemét)
16:30 Prológ rajtja (Kunszállás)
17:00 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac)

Új, de mégis nagy múlttal rendelkező helyszín
mutatkozik be a hazai tereprali bajnokságban: az
április 24-26. között sorra kerülő szezonnyitó
házigazdája Bugac és térsége lesz. Mivel a viadal
a Közép-Európai Zóna Trófea futama is, nem
csupán a magyar mezőny készül intenzíven a
Duna Aszfalt Kupára, de a rendezők elmondása
szerint külföldről is folyamatosan érkeznek a
megkeresések.
„Mi minden évben szeretnénk egy kicsit mást, egy
kicsit újat nyújtani a mezőnynek és a nézőknek.
Részben ezért, részben a remek pályák miatt esett a
választásunk Bugac környékére, ahol a több
rövidebb szelektív helyett sikerült száz kilométer
környéki pályákat kijelölnünk, és ezen kívül is
készülünk meglepetésekkel. Bár nem ez volt az
eredeti terv, úgy hozta az élet, hogy a Duna Aszfalt
Kupa egyben a magyar bajnokság nyitánya is, ami
mindig izgalmassá tud tenni egy versenyt, hiszen a
hosszúra nyúlt téli szünet után itt mutatkoznak majd
be az új vagy éppen alaposan megújult
versenygépek. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt
mondom, világszínvonalú autókat láthat a kilátogató
közönség, hiszen talán a Mini kivételével szinte
minden a világ jelenlegi élvonalába tartozó technika
felvonul” – mondta el a verseny főszervezője, Csató
Attila.
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2015. április 25., szombat
09:00 Napi szakasz rajtja (Kultúrház, Bugac)
09:13 SS1 rajtja (Bugac)
11:40 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac)
13:13 SS2 rajtja (Bugac)
14:40 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac)
2015. április 26., vasárnap
10:00 Napi szakasz rajtja (Kultúrház, Bugac)
10:13 SS3 rajtja (Bugac)
11:45 Napi szakasz célja (Táltos Lovaspanzió,
Bugac)
14:30 Díjkiosztó (Bugac)
A verseny össztávja: 384,34 km
/Sajtóközlemény/

A verseny második napján, április 25.-én,
szombaton, Móricgát külterületén vezet a
verseny útvonala. A szervezők nézői
pontnak javasolják a Jászszentlászlóra
vezető műút azon szakaszát, ahol a gázút
keresztezi azt /Németh Ágotáék háza
mögött/. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak kb. fél 10 körüli időpontra.
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATALA
Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb
ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási
hivataloknál
A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei
kormányhivatalok jelentősen csökkentették a
korábbi
időszakra
jellemző
területi
széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá
és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást.
Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek
eredményéül a kormányhivatalokhoz további
feladatok
kerülnek,
valamint
a
kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó
járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási
szervre és törzshivatalra való felosztás és
csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek
között egységes feladatellátást, gyorsabb
döntéshozatalt
és
olcsóbb
működést
eredményez.
2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei
kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája,
valamint
új
feladatokat
delegál
a
kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek
célja az egységes kormányhivatali rendszer
megteremtése.
A
kormányhivatalok
eddig
ágazatonként
elkülönülten, megyei és járási szinten működő,
önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási
szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal,
fogyasztóvédelmi
felügyelőség,
közlekedési
felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a
szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező,
funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladatokat
ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok
tehát osztott szerkezetűek voltak, hiszen a
kormánymegbízott
által
közvetlenül
vezetett
törzshivatalból
illetve
a
szakmailag
önálló
szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy
költségvetési szervet alkotva.
A kormányhivatalok a jövőben a kormánymegbízott
által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből
(főosztályokból) és a járási hivatalvezetők által
vezetett, osztályokra tagozódó járási hivatalokból
állnak. A szagigazgatási szervekből (a jelenlegi
megyei
igazgatóságokból,
felügyelőségekből)
kormányhivatali főosztályok, a járási szinten
működőkből
pedig
osztályok
lesznek.
A
kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi
szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel
összefüggésben csökken a vezetői szintek száma.
Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és
gyorsabb
döntéshozatalt,
valamint
ügyek
tényleges
elintézésére
fordítható
kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél
olcsóbb,
költséghatékonyabb
működést
eredményez.

Móricgáti ÚJSÁG

A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más
szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az
integráció keretében elsősorban a hatósági típusú
államigazgatási
feladatok
kerülnek
a
kormányhivatalokba.
A környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőségek,
valamint
a
bányakapitányságok, továbbá a
Magyar Államkincstár családtámogatási és
lakáscélú
állami
támogatásokkal
kapcsolatos feladatai, az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a
keresőképesség
vizsgálatával
összefüggő
feladatok, valamint a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.
A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen
csoportokból a Magyar Államkincstártól és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő
feladatok érintik
Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a
kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az
azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a
járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a
kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél
is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket,
amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a
jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.
A módosítások az egységes kormányhivatali
struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági
eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti
egységségek tekintetében. 2015. április 1-től a
kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél
folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben
valamely másik kormányhivatali szerv szakmai
állásfoglalása
szükséges,
a
szakmai
kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már
nem mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben
szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt
követően a hatósági eljárásban a szakhatósági
megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő
szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák
meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen
eljárások
esetén
a
szakhatósági
eljárás
időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához
szükséges idő.
Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Kedves Móricgáti Emberek! Mindig is egynek
éreztem magam közületek! Bármerre vitt is a sors,
soha, de soha nem feledkeztem meg a kis drága
szülőfalumról! Sajnos az idő szalad, és nem kedvez
ezeknek a kis falvacskáknak. De egyet azért itt
szeretnék leszögezni mindenkorra! Ez a kis buckás,
lápos Mórici környék mindig gondolt viselt az ő
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lakosairól! Akármekkora is volt a népesség, minden
időben jutott elegendő élelem. A mai félezer lakossal
szemben, sokszor még ezerötszáz lakost is
jegyeztek. Akik itt éltek, járták az iskolákat,
házasodtak, és haltak meg. A Mórici embert soha
nem hagyta cserben ez a környék. Etette, itatta,
gondot viselt rá. De az emberek nagyon gyorsan
hátat fordítottak a szülőföldnek, és sok esetben
örökre el is hagyták. Még csak köszönetet sem
mondtak neki, el sem búcsúztak. Pedig itt éltek
Atyáik, Nagyapáik. Valahol egy eldőlt kis fakereszt
alatt porladnak! A múltkor beszéltem egy régen
elszármazott Móricival, aki bevallotta nekem, hogy
még csak nem is álmodik erről a földről, és soha
nem vágyott vissza. A gyermekeit nem hozta vissza
egyszer sem hogy megmutassa nekik, valamikor hol
állott a nagyszülők tanyácskája. Pedig ha valaki
odafigyel, egy kicsit halad a korral, bizony jól
meglehet itt élni ma is. Voltam egy barátomnál, aki
már ugyancsak a hatvan felé jár, ma is ott laknak
ugyanabban a kis homokbucka tetejére épült öreg
tanyában, amelyet még a Felesége szülei építettek.
A parton, amely szinte tiszta homok, ma derékig érő
krumplit termelnek, a szőlőtőkék roskadoznak a
terméstől. Miért? Mert permetező locsolást
használnak. Kevés vízzel, mégis nagy termést érnek
el. A szőlőt pedig csepegtető öntözéssel látták el. A
gyümölcsfák
telve
gyümölccsel.
A
nagy
tanyaudvarban az öreg akácok alatt, mindenfelé
kövér baromfik kapargálnak. Nagyon szeretek
hozzájuk menni, mert mindig elgyönyörködök ebben
a kis mintagazdaságban. Nem jár többletmunkával,
csak kis akarat kell hozzá. Még csak nem is kell
vagyont rákölteni. De mindenkor a saját termésüket
fogyasztják, nincs agyonpermetezve, föltápozva a
tyúk. Még a hazalátogató családnak is jut belőle. Ők
valóban a bucka hátán egy igazi édenkertet alkottak.
Ez a lehetőség mindenkinek adott, csak akarni kell.
Vagy itt hagyjuk ezt a kis szülőföldet, hogy egy
városban ehessük a tápos csirkét, meg az agyon
permetezett gyümölcsöt, zöldséget. Majd egyszer
hátha a rég elszármazottak gyermekei, haza
látogatnak, és kedvet kapnak egy
Mórici
újrakezdéshez. Hallani, hogy már tervek vannak az
út felújításával kapcsolatban is. Akkor pedig ez a táj
már nem lesz a világvége, csak egy ugrás
Kecskeméthez. Megéri visszajönni, és újra itt élni. Itt
ahol otthon voltunk, és leszünk örökre, mert Móric
mindig visszavárja a gyermekeit.
Írta Nagy Endre

Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A
szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.
Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden
évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb
környezetünket. Azt is szeretnénk, ha minél több
ember kifejezésre juttatná a benne rejlő igényt a
tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha
a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit
összeszedni.
Móricgát is csatlakozott a mozgalomhoz, május
15.-én /pénteken/ fél 9 órakor várunk minden
önkéntest a Faluház előtt, hogy megtisztítsuk a
műút szélét a rengeteg eldobált szeméttől.
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 20.-án,
délelőtt 9 órától 11 óráig a Móricgáti Művelődési
Házban véradást szervezünk.
Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a
18. életévét, de még nincs 60 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg-ot.
Aki teheti, jöjjön el és így segítsen embertársain!
/A személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ
kártyáját hozza magával!/

KATOLIKUS HÍREK
Május 3.: Szentmise fél 11 órakor. Utána anyák napi
műsor a móricgáti hittanosok részvételével, melyre
szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát,
dédnagymamát
és mindenkit,
hogy együtt
ünnepeljünk ezen a szép napon.
Áldd meg Isten
Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy őt az Isten
Ezerszer megáldja.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Március hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.

Móricgáti ÚJSÁG

Május 17.: Szentmise fél 11 órakor, melyen két
gyermek, - Hideg László és Vantal Zoltán – első
szent áldozáshoz járul. Szeretettel várunk mindenkit,
hogy velük együtt ünnepeljünk életük nagy
eseményén.
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HÁZIASSZONYOK ROVATA

GYEREKEKNEK

Lusta lángos
Hozzávalók:
 3 dkg élesztő
 fél liter tej
 1 kg liszt
 2 dl tejföl
 1 evőkanál só
Elkészítés: Az élesztőt langyos tejben megfuttatjuk,
és a liszttel, a tejföllel és a sóval nem túl lágy tésztát
gyúrunk belőle. Letakarjuk, és kb. fél órát langyos
helyen kelesztjük.
A tésztát kb. fél cm vastagra kinyújtjuk, és
kiszaggatjuk tetszés szerinti nagyságú formákra.
Forró olajban, frissen annyit sütünk ki belőle,
amennyi éppen elfogy.
A maradékot kiolajozott zacskóba tesszük, és 1
héten keresztül akkor sütünk belőle, amikor akarunk.
Hűtőben (nem a fagyasztóban) tároljuk. Sajttal,
fokhagymával, tejföllel megszórva nagyon finom.
Forrás: www.mindmegette.hu

HUMOR
Óvodások szerint a Facebook...
- “Nem tudom mi az a Facebook, de karácsonyra azt
kértem a Jézuskától.”
- “A Fészbúk az egy olyan könyv, amit az egérrel
lehet lapozni.”
- “A Fészbúk az olyan, hogy ha sokat simogatod a
telefonodat, akkor egyszer csak előjön.”
- “A bátyám szerint a Fészbúkon jó csajok vannak.
Én 9 éves vagyok és lány szóval nekem nem kell
Fészbúk.”
- “Apa letiltotta anyát a Fészbúkról, mert egész nap
zenéket küldött neki. Nem tudom ez mit jelent, de
most jól viselkedem, nehogy büntetésből Fészbúkot
kapjak.”
- “Anya azt mondta, hogy ha nagy leszek, majd
csetelhetek a barátaimmal a Fészbúkon, szerintem a
csetelés az olyan, mint a szex és terhességet lehet
tőle kapni.”
- “A Fészbúkon lehet lájkolni. Ha nagy leszek,
megtanulok lájkolni, remélem nem olyan nehéz, mint
a horgolás, mert az nem megy.”
- “A Fészbúk az egy olyan fényképezőgép, hogy ha
a tükörben lefotózod magad, akkor belekerül az
internetbe a képed.”
- "A Facebook az egy ilyen számítógépes
szakácskönyv. Anyu, mikor süt vagy főz valami
finomat, akkor mindig azt mondja, hogy várjatok,
először lefotózom, mert felteszem a Facebookra."
-"Anya azt mondta, hogy lefotóz, ne mozduljak, mert
utána feltesz a Facebookra. De végül nem is tett fel,
csak nyomkodta a telefonját, én meg álltam a
kertben."
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A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet
kap jutalmul.
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