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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Közel félezren gyűltek össze április 18.-án, pénteken 
délután a szanki tornacsarnokban, ahol jótékonysági 
gálát rendeztek a szanki Ifjú Zenebarátok Köre 
Egyesület kezdeményezésére Bozó Tibike 
megsegítésére, aki február végén szenvedett súlyos 
égési sérüléses balesetet.  
 

Patkós Zsolt Szank és Csontos Máté Móricgát 
polgármesterének védnökségével rendezett négy 
órás rendezvényen a szomszédos településekről is 
sokan felléptek.  
 

A segítő szándékú nézők megtöltötték a hatalmas 
tornacsarnokot, akiknek minimum 300 forintot kellett 
fizetniük a belépőjegyért. Ám nagyon sokan fizettek 
ennél jóval többet. 
 
/Forrás: www.szank.hu/ 

 
 

Tibor szülei a műsor végén átvették a szervezőktől a 
belépődíjakból összegyűlt összeget. 

 

 
 

Katona Zoltán vőfély is fellépett a rendezvényen, egy kis 
vidám játékra invitálta a vállalkozó kedvű nézőket. 

 
Csontos Máté, polgármester tájékoztatta lapunkat, 
hogy a vállalkozók és a német tanya-tulajdonosok 
adakozásából vásároltak Tibi részére egy 110 cm

3
-

es Suzuki motorkerékpárt, melyet Pünkösd hétfőn 
adtak át neki.  
Ismerve a fiú rajongását a motorok iránt, ezzel a lelki 
gyógyulását kívánták segíteni, ami legalább olyan 
fontos most számára, mint a fizikai. 

http://www.szank.hu/
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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Móricgátiak! 
 

A Képviselő-testület 2008. április 15-én ülésezett. A 
Képviselő-testület elfogadta a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót. A bevételi 
főösszeg 48.338.000 Ft, a tárgyévi pénzmaradvány 
896.000 Ft. Az önkormányzat a központi 
költségvetésből 3,5 millió forinttal kevesebb 
támogatást kapott, mint a múlt évben. A sajátos 
működési bevételek ( helyi adók, átengedett 
központi adók) viszont 8,8 %-kal emelkedtek.  
A kiadásokon belül a működési kiadások összege 
45.374 ezer forint. Ennek 20 %-át bérekre, 
járulékokra, 23 %-át dologi kiadásokra fordítottuk.  
Szociális juttatások 5.149 ezer forintot tettek ki. A 
működési kiadások nagy részét a működési célú 
pénzeszközátadások és támogatások jelentik, 
amelyeket a kötelező feladatokat (iskola, óvoda, 
könyvtár, szociális ellátások) ellátó intézményi 
társulás finanszírozására fordítottunk. 
Beruházásokra, felújításokra 1.411 ezer forintot 
költöttünk: vásároltunk kistraktort, hóekét, 
elektromos sütőt. A Jászszentlászlóval közösen 
fenntartott intézmények esetében megtörtént a két 
település között az elszámolás. Egy iskolás 
gyermekre az állami támogatáson felül 180 ezer 
forintot költünk, egy óvodásra 204 ezer forintot, a 
bölcsödésre pedig 282 ezer forintot. 
A Képviselő-testület módosította a 2008. évi 
költségvetést. Beépítésre került a 2007. évi 
pénzmaradvány, 2.824 ezer forint általános 
tartalékkal gazdálkodunk, 11.111 ezer forintot 
céltartalékba teszünk a kerékpárút megvalósítására. 
 
Jászszentlászló és Móricgát Képviselő-testületei 
ezen a napon együttes ülést is tartottak. Elfogadták 
a Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 
zárszámadását.  A Körjegyzőség 15 fővel, 51 millió 
forintból gazdálkodott 2007-ben. 5.711 ezer forint 
pénzmaradvánnyal zárta az évet. 
A képviselők tárgyalták a Dr. Radics Attila fogorvos 
beadványát, miszerint a jövőben Kiskunfélegyházán 
kívánja ellátni a betegeket, nem pedig 
Jászszentlászlón. Elképzelését azonban senki sem 
támogatta. A fogorvosi ellátás számára 
veszteségesen működik, ezért kb. havi 300.000 Ft 
önkormányzati támogatással  tudná továbbra is 
vállalni a feladatot. Jelenleg kérdéses a fogorvosi 
ellátás sorsa, a jászszentlászlói képviselők azonban 
ragaszkodnak a helyi ellátáshoz. 
A Községi Könyvtár pályázatot nyújt be 
állománygyarapításra, ezért a képviselő testületek 
az erre a célra szánt 662.000 Ft-ot 50.000 Ft-tal 
megemelték. 
A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde szintén 
pályázatot kívánt benyújtani a bölcsőde felújítására, 
bővítésére. A pályázatnál azonban feltétel, hogy az 
intézményben kapacitásbővítés is megvalósuljon, 

tehát újabb bölcsődei csoportot kellene beindítani. 
Ezt azonban a csökkenő gyermeklétszámra 
tekintettel a testületek nem tudták támogatni. 
Az Óvoda elnyerte a Néphagyományőrző Mester 
Óvoda címet, gratulálunk a kitűntetéshez! 
A Képviselő-testület pályázatot írt ki óvodavezető 
álláshelyre, mert Csúri Ferencné 5 éves vezetői 
megbízatása 2008. július 31-én lejár. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

VIRÁGOSÍTÁS 
 

A szemet gyönyörködtető szép falu a lelket is 
gyönyörködteti. A falu szépítése az itt lakók 
közérzetét is javítja.  
Szívesebben élünk, dolgozunk szebb környezetben 
nem beszélve arról, hogy az idelátogató és átutazó 
emberek véleménye sem mindegy. 
 

 
 
Annak ellenére, hogy Móricgát nem nevezett be a 
virágos falu versenybe, Önkormányzatunk – az 
előző évekhez hasonlóan – ismét részt vett a falu 
virágosításában. A műút mellett elhelyezett 
virágládákba 300 db virágot vásárolt.  
Az előző év óta tönkrement virágládák helyett az 
önkormányzat dolgozói újakat készítettek, melyeket 
a virágokkal együtt osztották ki a régiek helyére.  
Kérünk mindenkit, aki a falun átvezető műút mellett 
lakik, hogy locsolják, gondozzák a virágokat! 
 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Volt, aki csak Bezsenyi saroknak hívta, vagy 
egyszerűen csak Bezsenyi-boltnak. Mindenesetre 
nagyon fontos helye volt ez az akkori Móricgátnak. 
Az egyik oldalában a bolt, a másikban meg a kis ivó 
része.  
 
Két legforgalmasabb földesút kereszteződésében 
dacolt az idővel az egyszerű, cserepes, egy kissé 
görbe falú épület. Az okos lovak itt mindenkor 
maguktól megálltak, hogy az ostoros parasztember 
a szekérről lelépve, egy röpke fertályra már csak 
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betérjen, és egy sörrel leönthesse az ott akadt 
sanyarúság oly keserű izét. Mindaddig az 
asszonynép megvette a mosószódát, a petróleumot 
a mindig füstölgő lámpákba, meg a sok kis 
miegymást. A férjeura sokatmondó pillantásából 
azonnal értve, ugye a dózniba való dohányt, meg a 
gyufát. 
 

Szorgalmas találékony nép volt a „Mórici” mindig, 
maga csinált mindent, ami itt az élethez kellett. De a 
bolt, az fontos mindig, mert az emberfia itt 
megtudhatta a világ ügyét-baját, a más ember 
örömét meg gondját. Mert hogy villany erre nem volt, 
meg ugye rádió sem, újság meg nem járt ide, a 
Kalendáriumot meg már mindnyájan átolvasták. Meg 
aztán a gyerek is addig húzgálta az anyja kötőjét, 
amíg az nem vett neki egy pezsegő fehér csatos 
bambit. Gyerekfélének nem is létezett ennél 
fenségesebb ital a világon, lelkük mélyén megragadt 
az íze egy emberöltőig.  
 

Az asszonyok a bolt sarkában susmotoltak, hogy 
mennyit keltett ki a kotlós, mi a tojás ára, meg ki 
kerülgeti a Bözsit mostanság, ennél jobban hol is 
cserélhetné ki az ilyen fontos információkat az 
ember lánya. Mert a politika nem érdekelte őket, 
mert a parasztember sorsa úgyis mindig ugyanaz. 
Az urak dolga hogy vesződjenek az ilyen 
hiábavalóságokkal.  
 

A Magda néni meg csak serénykedett, egyik fülével 
az asszonyok szájáról leste a mondatot, dolgos 
kezét megtörölte a kék kötényébe, és futkosott a pult 
mögött, közben már a fejében számolt. Igaz az újság 
szélén a ceruzával megint összeadta, mert a jó 
modor ezt megkívánta. Néha a gyerekek maszatos 
kis kezébe nyomott egy Dianás cukorkát. Pedig hát 
neki sem volt nagyon mit osztogatni, mert özvegy 
volt maga is, a haszon meg nagyon csekély.  
 

Amúgy is az akkori kormánynak már régóta nem 
tetszettek ezek a régből itt maradt boltok. 
Elárasztották őket ´jobbnál újabb előírásokkal, 
amelyeket az itteni ember föl sem fogott. Lassan 
ellehetetlenítették a további fönnmaradást, egészen 
addig amíg végleg be nem csukták a barna 
levélajtót. Nyílt helyette egy új nagyobb, neonfényes 
Àfész bolt. Nem álltak már előtte szekerek, eltűntek 
a bambis ládák, a petróleumszag, az olajos padló. 
Nem beszélgettek már a babkendős asszonyok. 
Eltűntek a mezítlábas gyerekek, nincs már Magda 
néni. Nem jön már a kenyeret szállító ponyvás lovas 
kocsi.  
 

A régi boltot már rég elbontották, de bezárt az új is. 
Kiürültek a tanyák, az emberek innét máshová 
költöztek. De a Bezsenyi dűlő az megmaradt, igaz 
ma már sokan azt sem tudják, hogy kiről kapta 
valamikor a nevét…. 
 

Irta Nagy Endre. 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Április 1.-től április 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: Kovács Veronika és  

Rávai Balázs. 
Gratulálunk nekik! 

Halálozás: nem volt. 
 

 

2008. május 15.-én, /csütörtök / eboltás lesz 

a következő helyszíneken: 
 

9
30

 tól – 10
00

 óráig: Tápai Zsigmondné tanyája előtt, 
10

15
 től – 11

00 
óráig: Lukács kanyarnál, 

11
15 

től – 12
15

 óráig: Faluház hátsó udvarán, 
12

30
 tól – 13

30 
óráig: Kiss Lajosné tanyája mellett  

/postaládák előtt/ 
13

45
 től – 14

45
 óráig: Deli József bejárója előtt, 

15
00

 órától : Erdőszéplak, Zöldág János háza előtt. 
 

P ó t o l t á s : 
 

2008. május 28. /szerda / 14
00

 óra – 15
00

 óráig a 

Faluház hátsó udvarában. 
 

Az oltásért ebenként 2.400 Ft-ot kell, fizetni, amely 
tartalmazza a féregtelenítést is! 
Kérjük az eb-tulajdonosakat, hogy az előző évben 
kiadott oltási bizonyítványt hozzák magukkal! 
Minden három hónaposnál idősebb ebet be kell 
oltatni! 
 

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 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
járhat. 
 

Dr. Vigh István 
hatósági állatorvos 

 

HUMOR 
 

Zöldségesnél 
Egy nő dinnyét vásárol. Vagy harmincat 
megnyomkodott, szagolgatott, mire a zöldséges: 
- Legközelebb a férjét küldje el vásárolni, az nem 
ilyen válogatós. 
- Miből gondolja? 
- Ha az lenne, nem magát vette volna feleségül. 

 
Egy holland és egy amerikai beszélgetnek a nemzeti 
zászlóikról. 
- A miénk vörös, fehér, kék, és az adórendszerünket 
szimbolizálja - mondja a holland. - Vörös a fejünk, ha 
beszélünk róla, fehér, ha megkapjuk a befizetendő 
összeget és belekékülünk, mire kifizetjük. 
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- Igen, a miénk is ugyanilyen - bólogat az amerikai. - 
Annyi különbséggel, hogy mi még csillagokat is 
látunk. 

www.vicclap.hu 
 

 

GYEREKEKNEK 
 

  
 
A két kép között 10 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet 
kap jutalmul. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 

Fehércsokis, citromos golyók 
 
Hozzávalók kb. 30 db gombóchoz:  
1.2 dl tejszín, 
25 dkg fehércsoki, 
1 evőkanál frissen reszelt citrom héja, 
1 citrom leve, 
1,5 bögre /kb. 3,5 dl/ kókuszreszelék, 
vanília aroma. 
 

A csokit gőz fölött, vagy simán a tűzhelyen, kis 
lángon felolvasztjuk, majd félretesszük hűlni. 
A tejszínt is felforraljuk, óvatosan, állandó 
kevergetés mellett, kislángon. (Itt jöhet bele pár 
csepp vanília aroma, de nem kötelező.) Ezt is 
félretesszük, hogy hűljön kicsit. 
 

Ha már langyosra hűlt a csoki és a tejszín is, akkor 
lassan hozzáadjuk a tejszínt a csokihoz, és sima 
krémmé keverjük. Hozzáadjuk a citromhéjat és a 
citromlevet, és kicsit több mint fél bögre 
kókuszreszeléket. Elkeverjük, majd betesszük a 
hűtőbe egy fél órára, hogy kicsit megdermedjen a 
massza. 
 

Ha letelt a félóra, kivesszük a hűtőből, gombócokat 
formálunk a masszából, meghempergetjük 
kókuszreszelékben és kész. Ha mind kész, 
visszatesszük a hűtőbe, és tálalásig ott tároljuk. 
Nagyon finom, a citrom üdévé teszi az ízét! A 
közepébe tehetünk egy szem mandulát is. 
 

www.mindmegette.hu 

 

Közérdekű telefonszámok 
Mentők: 104 

Tűzoltók: 105 

Rendőrség: 107 

Polgármesteri Hivatal Faluház: 
 06-77/491-023 

Csontos Máté, polgármester: 
 06-30/349-03-43 

Rokolya József: 
 06-30/408-98-80 

Vajda István, falugondnok: 
 06-30/492-60-92 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor, körzeti orvos:  
 06-30/94-36-936 

Elek Irén, asszisztens:  
 06-30/408-74-56 

Orvosi ügyelet, Kiskunmajsa: 
 06-77/481-211 

Radics Attila, fogorvos: 
 06-77/492-004, 06-30/9-630-633 

Dr. Karsai István, állatorvos: 
 06-30/609-72-28 

Dr. Vígh István, hatósági állatorvos: 
 06-30/234-31-28 

Palotás Zsolt falugazdász /kedd 9-től ½ 12-ig/: 
 06-77/491-102 

Hatvani István NVT tanácsadó: 
 06-30/361-57-43 

Tisóczki Zsolt, postás: 
 06-30/9-150-878 

Rendőrőrs, Jászszentlászló: 
 06-77/492-005 

DÉMÁSZ hibabejelentő: 
 06-40/822-282 

Ifj. Szabó István temetőgondnok: 
 06-30/382-18-91 

Plébánia, Jászszentlászló: 
 06-77/492-107 

Kósa István lelkész: 
 06-77/495-140, 06-30/325-94-14 

Okmányiroda, Kiskunmajsa: 
 06-77/483-900 

Félfogadás: 
Hétfő: Csak előzetes bejelentkezés alapján 
Kedd: 8-12 
Szerda: 8-12 13-17 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8-12 

 

 


