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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Most akármerre is megy az utam, nem látom
hogy az árkokban, a fasorokban, valaki tehenet,
vagy más állatokat legeltessen. Mindenfelé térdig
érő, avas fű, és nincs már állat, ami lelegelje.

A gyerekek, vagy az idősek dolga volt az utakszéli legeltetés. Bizony minden kis tenyérnyi
helyre volt akkor gazda. Sokszor még hajba is
kaptak azon, hogy az évben ki lesz jogosult egyegy ilyen területre. A tanyák istállóiban egy két
marha kérődzött, várva hogy megfejjék. A nagy
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összefüggő füves területeken a Tsz gazdálkodott.
Aztán meg voltak még azok a kaszálók, amelyet a
tagság megkapott felesben. A takarmány nagy
érték volt akkortájt, messziről is eljöttek érte.
Ősszel a kukoricaszárat is igen keresték, és jó
pénzért fölvásárolták. Ma meg már arra sem
hajlandóak, hogy a lábon álló szárat levágják, és
így ingyen elvihessék.
Már nem kell a takarmány senkinek, mert üresek
az istállók. Elfogyott a marhaállomány. Mennyit
dolgoztunk gyerekkoromban, mire a széna
bekerült az udvarra. Mindent kézzel végeztünk, és
főleg hétvégén. Mennyi veszély leselkedett az
emberre, pontosabban a lekaszált takarmányra.
Szinte csak száraz időben lehetett minden
munkát, a kaszálástól a kazalba rakásig
elvégezni. Nem tudom a mai gyerek tudja-e még,
hogy mit hívtak petrencének, boglyának, vagy
kazalnak.
Óriási területeket gereblyéztem fel a fából készült
nagy gereblyével, vigyázva, hogy nehogy a
bokámra rántsam. Egy szépen lekaszált, és
begyűjtött terület nagyon szép látványt nyújtott. A
petrencés rudakkal összehordott petrencékből
egy csinos hegyes boglya lett rakva. Nedvesebb,
hosszabb szénából hosszú kötelet fontunk,
amellyel gondosan minden boglya le volt kötve az
esetleges szél elleni védelem gyanánt.
A boglya, és főleg a kazal rakása igen nagy
gyakorlatot, szakértelmet kívánt. Egy jól
megrakott kazal messzire ellátszott és hirdette a
gazda ügyességét. Az én Apám egy ilyen
szakembernek számított. Ö volt sokáig a Tsz
szénás kertjében a kazalrakó mester is. Már rég
nem laktunk Móricgáton, de sokan emlegették
ezekért a mesteri módon megrakott óriási
kazalokért. Főleg azoknak a nagy Tsz kazaloknak
az elkészítése volt egy komoly feladat. Hosszú
elevátor vitte a szénát a magasba, sőt később egy
Mórici gyártmányú emelő alkalmatosság is,
amelyet egy Seregély nevezetű ember eszelt ki,
és épített meg. Ezzel már sokkal könnyebb volt
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egy ilyen óriás kazal elkészítése. Ezt a
szerkezetet szúnyognak hívta a nép.
Ma már nem látok semerre ilyen nagy
szénakazlakat. De már nem is volna olyan ember,
aki azt meg tudná olyan szépen rakni! Nem
legelésznek már a tehenek az árokpartokon,
mezítlábas gyerekek felügyelete alatt. Nem fenik
a kaszákat, nem dőlnek a rendek szabályos
sorokban. Nincs már vita, hogy ki legeltetheti az
árokpartot. Nem bólogatnak a kútgémek, amikor
tömött bendővel hazaballagtak a derék jószágok.
Már csak pár család tart még ilyen nagy
jószágokat. De Ők is a gépek segítségével végzik
el a takarmány begyűjtését. Már a téli reggeleken
nem gőzölög az udvar sarkán a trágyadomb.
Nem ballag a háziasszony a sajtárral megfejni a
tehenet. A fejőszékek eltűntek. Az istállók
összedőltek. A mai gyerek azt sem tudja, hogy
milyen ízű a friss tejből készült kakaó. Látom már
megint visszaragadott a múlt, de nem bánom,
emlékeimben nagyon szívesen elidőzök ott.
Írta Nagy Endre

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2015. április 1-től 30-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.
Örömmel teszünk eleget a kérésnek, hogy közzé
tegyük két, áprilisban született baba hírét, akik bár
sajnos nem Móricgáton születtek, de minden
bizonnyal sok időt fognak itt tölteni a
nagyszüleiknél: Bába Jázmin /szülei: Csíkos
Zsuzsanna és Bába Róbert/, valamint Csíkos
Réka /szülei: Lajter Rózsa és Csíkos Árpád/.
Gratulálunk a szülőknek és a büszke
nagyszülőknek!

TeSzedd!
Május 15.-én /pénteken/ fél 9 órakor várunk
minden önkéntest a Faluház előtt, hogy
megtisztítsuk a műút szélét a rengeteg
eldobált szeméttől.
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
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juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és
felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába
kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni.

Fogorvost keresnek Jászszentlászlóra
Ismét
fogorvos
nélkül
maradhatnak
a
jászszentlászlói és móricgáti lakosok, ugyanis
Dr. Csanádi Attila már csak szeptember végéig
marad a praxisában.
Szeptemberig a jászszentlászlói képviselő-testület
megpróbál utódot találni a megüresedő állásra.
Amennyiben ez nem sikerülne, akkor sem fognak
ellátás nélkül maradni Jászszentlászló és
Móricgát lakosai. A Kiskunmajsai szakrendelőben
bármikor fogadják őket, akár sürgősségi, akár
normál ellátásról van szó.

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 2015. 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.
2015. május 12. (kedd)
900 óra- 930 óráig
Tápai Zsigmondné tanyája
előtt.
1200 óra- 1230 óráig
Lukács kanyarnál
1400 óra- 1430 óráig
FALUHÁZ hátsó udvara
2015. május 13. (szerda)
930óra- 1000 óráig
Kiss Lajosné tanyája
mellett (postaládák előtt)
1200 óra- 1230 óráig
Deli József bejárója előtt
1400 óra-1500 óráig
Erdőszéplak Zöldág János
háza előtt.
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Pótoltás:
2015. május 19.(kedd): 1400-1500 FALUHÁZ hátsó
udvarában.
Dr. Vígh István
Hatósági állatorvos

Összeállítás: kakaós piskóta – krém - fehér tészta
– csoki máz.
A süteményt legalább három órát tegyük hűtőbe,
aztán szeleteljük. Nagyon finom, kiadós
sütemény.
Forrás: www.rozikonyha.blogspot.ro

HÁZIASSZONYOK ROVATA

HUMOR

Fantasztikus sütemény

Női szótár - csak férfiaknak!

Hozzávalók: a barna piskótához
.4 tojás
•4 evőkanál cukor
•2 evőkanál olaj
•4 evőkanál víz
•4 evőkanál liszt
•1 evőkanál kakaó

Csak!
Ezt a szót a hölgyek a viták, érvelések és egyéb
kommunikációk
lezárására
használják,
ha
elhangzik, nincs semmi teendőd, fogd be a
szádat!
5 perc!
Ha már fel van öltözve, akkor fél órát jelent. Ha
még nincs felöltözve, akkor másfél óra. Az "5
perc" egy esetben 3,5 percet jelent: ha 5 perc
meccsnézést kaptál, mielőtt le kellene vinned a
szemetet.

Fehér tésztához:
•6 tojásfehérje
•22 dkg cukor
•10 dkg vagdalt, pirított dió
•1 meggykompót
•2 dl liszt

Semmi!
Ez a vihar előtti csend. Igazából "valamit" jelent,
amiért te vagy a hibás. A "semmi"-vel kezdődő
viták vége a "csak" szokott lenni.

Krémhez:
•6 tojássárgája
•20 dkg cukor
•3 dl tej
•1 vanília puding
•3 vaníliás cukor
•25 dkg vaj

Menj csak!
Ez nem engedély, ez fenyegetés. Ne menj!
Hangos sóhaj
Bár nem szó, mégis idetartozik. Jelentése: nőd
meg van győződve arról, hogy te egy idióta vagy,
és csodálkozik, hogy bírja ki veled. Ha
megkérdezed, miért sóhajtott, akkor a válasz
"Semmi!", a többit lásd ott.

Csokimáz a tetejére:
•16 dkg csoki
•2 dkg vaj
•50 ml tejszín
Elkészítése: A piskótához a tojások fehérjét a
cukorral felverjük kemény habnak, egyenként
hozzáadjuk a tojás sárgákat, fokozatosan az
olajat és vizet, végül az átszitált kakaót és lisztet.
Előmelegített sütőben 180 fokon, 26x36 cm
tepsiben megsütjük.
A fehér tésztához, a diót darabokra vágjuk és
megpirítjuk. A tojásfehérjéket egy csipet sóval,
cukorral felverjük kemény habnak, óvatosan
hozzákeverjük a lisztet, a pirított diót és a
kompótból a lecsepegtetett meggyet. Sütőpapírral
kibélelt tepsiben, 180 fokon megsütjük
A krémhez a tojás sárgákat, cukrot, vaníliás
cukrot, pudingot elkeverjük a hideg tejjel, alacsony
hőfokon folyamatosan keverjük, amíg a krém
besűrűsödik. Fedjük le fóliával és hűtsük ki. A
vajat keverjük habosra, majd kanalanként
keverjük hozzá a kihűlt pudingot.
Csoki mázhoz, a hozzávalókat alacsony hőfokon
összeolvasztjuk és rásimítjuk a süteményre.
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Rendben!
Ez az egyik legveszélyesebb kifejezés, amit nő
férfinak mondhat. Azt jelenti, hogy még alaposan
meg kell fontolnia, mikor és hogyan fizetsz majd
meg azért, amit tenni szándékozol.

PÜNKÖSD
Az idén pünkösd május 24-25-én lesz. Pünkösd a
húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek
eljövetelét, ajándékainak kiáradását ünneplik
meg, emellett ekkor tartják az egyház
születésnapját is. Magyarországon pünkösdhétfő
1993 óta munkaszüneti nap.
Eredetileg Európa-szerte elterjedt pogány eredetű
tavaszköszöntő, termékenység, aratási ünnep
volt.
Eső-varázsló
rítusok,
pünkösdi
király/királyné-választás
kapcsolódtak
e
hagyományhoz. A pünkösd szó maga a görög
pentekoszté szóból ered, jelentése ötvenedik.
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Majd később a keresztény egyház is kapcsolódott
az ünnephez, s így vált fokozatosan – eredeti
tartalmát elveszítve - napjainkra vallási ünnep,
melyet húsvét után ötven nappal tartanak, a
kereszténység tanai szerint annak emlékére, hogy
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek
leszállt az apostolokra.
A zsidóság az Egyiptomból való szabadulást,
vagyis a zsidó húsvétot követő 50. napon az
aratás befejezését ünnepelte ekkor, ahol a
pészach után ötvenedik napon, a hetek ünnepe
az aratást, az első gyümölcsöket, majd később a
Tízparancsolat
adományozásának
emlékét
ünnepelték.
Pünkösdi királyság régi népszokás, mely szerint a
falu első, pünkösd napján kiválasztott legénye
királyi pálcát kap, s legénybíróként, „uralkodik” a
következő év pünkösdjéig, vagy ennél rövidebb
ideig. Tiszteletére díszfelvonulást, lóversenyt
rendeztek. Régen a pünkösdi király mentes volt a
közmunkák alól, s a kocsmaszámláját a falu
fizette.

A közlemény rovatban szerepeljen: Operettgála,
jegyrendelő neve, jegyrendelő lakcíme
3. Május 19-20-án készpénzzel
az előre megrendelt jegyek átvételekor az adott
településen
kijelölt
átvételi
pontokon
(A
megrendelt, de ezeken a napokon ki nem fizetett
jegyeket nem áll módunkban tovább tartani!!!!)
Jegyek átvétele:
Bugacon
személyesen
az
Önkormányzati
Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél
Móricgáton a Művelődési
Házban Bozó
Sándornénál, május 19-20-án.

GYEREKEKNEK

OPERETTGÁLA
Bugacpuszta - 2015.május 30. 19 óra
A műsorról:
Az est folyamán 60 művész, nagyzenekar, ismert
operett és musical énekesek valamint tánckar
előadását láthatják. Az előadás 45 perc operett és
45 perc musical - blokkból áll, a végén, 21 órakor
különleges, fáklyás lovasprogram szórakoztatja a
nézőket, majd tárogató hangjával köszön el a
Puszta!!!!
A szünetben kézműves kirakodó vásár helyben
készült termékekkel várja a közönséget.
Az operettgálán többek közt fellép Teremi Trixi,
Bozsó József, Sáfár Mónika, Geszthy Veronika,
Egyházi Géza.
Az est sztárvendégei: Benkóczy Zoltán,
Homonnay Zsolt, Polyák Lilla.
A jegyrendelésről: Jegyár: 3000 Ft
(a jegyek számozott helyjegyek)
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók!
Jegyrendelés: május 4-től, Bugac Önkormányzati
Hivatalban,
Csendesné
Lajkó
Gyöngyinél
(telefonon:76/575-100/109-es mellék, vagy emailben: lajko.gyongyi@bugac.hu)
Fizetési módok:
1. személyesen készpénzzel Csendesné Lajkó
Gyönygyinél (Bugac-Önkormányzati Hivatal)
2. Átutalással (május 14-ig) Kedvezményezett
neve:
Bugac
Nagyközségi
Önkormányzat
Kedvezményezett számlavezető bankja: OTP
Bank Nyrt. Kedvezményezett
bankszámlaszáma: 11732071-15337881
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Az ábrák nevét írd a megfelelő sorba. Olvasd el
felülről lefelé a vastag keretbe került szót. Aki a
megfejtést
behozza
a
szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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