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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Miért szalad ennyire az idő? Gondolom ez már a 
Móriciaknak is feltűnt. 
 
Az ember reggel felkel az ágyból, és mindjárt 
teendők sokasága várja. Sok az elintézni való 
 ezen a napon is. A gyerek /ha van/ az iskolába 
indulás előtt reggelizni akar, de az állatok is 
éhesek az ólakban, ki kell őket engedni és 
élelemmel ellátni, de neked is sietned kell, mert 
be kell még vásárolni a munka előtt. De 
különböző hivatalos ügyeidet is kellene intézni. Az 
autóval is gondok vannak. Lesz vajon annyi időd 
hogy a műhelybe vidd? Közben csörög a mobilod.  
Szaladsz a munkahelyedre, és már olyan 
feszültség van benned mintha egész éjjel nem 
aludtál volna.  
Néhány percre el kell futnod a postára, nem 
fizetted be a csekket. Eszedbe ötlik egy pillanatra, 
elfelejtetted a kukát kihúzni. Már a múlthéten is. 
Próbálod a szomszédot hívni, nem veszi fel. A 
postán vagy nyolcan állnak előtted. Hívod a 
szomszédot. Most felveszi. Az előbb éppen az 
egyik kiszökött háziállatodat próbálta befogni. 
Minden rendben, az állat megint bent van, a kuka 
kint, a csekk befizetve.  
Alig kezdesz el megint dolgozni, már megint 
hívnak. Kíváncsi vagy, de nem veszed fel, mert 
már rád figyelnek. Az ebédedet csak úgy gyorsan 
lenyeled, mert így még két hívást el tudsz utána 

intézni. Beszéltél a gyerek osztályfőnökével, de 
még a fogorvoshoz is sikerült egy jövő heti 
időpontot szerezned. A délután gyorsan elröppen. 
A gyereket ma Te hozod az iskolából, mert sport 
és szakkör van neki délután. Közben beugrasz 
csirketápért, majd a benzinkútnál gázpalackot 
cserélsz. Ma nem kell tankolnod, állapítod meg 
igen megelégedve. Már sötétedik mire 
hazaérkeztél.  
A gyerek behúzza a kukát, közben a nyitva 
hagyott kapun az állat kiszalad. A jó szomszédok 
segítenek elcsípni a menekülőt. Már bent vagy a 
 lakásban, az egész karod telve a vásárolt áruval. 
Egy tejföl a küszöb előtt leesett, elrepedt és a 
kutya örömére kifolyt. Mindez azért, mert a 
lakáskulcs a másik, kitudja melyik táskádban volt. 
Gyorsan melegíted a vacsorát, a férjed ma 
később jön, éhesen elfáradva. Már fürödsz mikor 
megérkezik, csak úgy ajtón keresztül 
beszélgettek. A gyerek is fáradt és már feküdni 
készül.  
A tévében megy a híradó, de csak fél füllel hallod, 
készíted a gyerek holnapi ruháját elő. Még 
beosonsz a szobájába, de már elnyomta az álom. 
A nappaliba lekapcsolod a tévét a férjed úgy is 
éppen tusol. Mire elkészül, Te már régen alszol.  
 
Most csodálkozunk rajta hogy miért szalad az 
idő? De szép idők voltak azok, amikor még egy 
keresetből tíz gyereket is fölneveltek. Amikor 
együtt ültek az asztal körül és nyugodtan 
beszélgettek. Amikor este átjöttek a szomszédok, 
és előkerült a kártya. Amikor egy házban laktak a 
generációk. Nagymama megfőzött, a nagypapa 
rendbe rakta a kertet, ellátta az állatokat. Mindig 
volt valakinek ideje megnézni a gyerek házi 
feladatát, segíteni, ellátni jó tanácsokkal. Mindig 
volt aki mesét olvasott lefekvés előtt.  
 
Emberek! Ez a gyors fejlődés  valóban a javunkat 
szolgálja? Vagy inkább az emberi társadalom 
teljes lelki megbénulását?! 
 

Nagy Endre    
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
 

Változik a földhivatali  
ügyfélfogadás 

 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. 
április 28-tól a csütörtöki 13-16 óráig tartó 
földhivatali ügyfélfogadás ideje  megváltozik. A 
fenti időponttól 

minden hétfőn 8-12 óráig 

lesz jelen a Kiskunhalasi Járási Hivatal 
Földhivatalának ügyintézője a Kiskunmajsai 
Járási Hivatal épületében (Kiskunmajsa, 
Bajcsy-Zs. u. 10.). 
 
Az ügyfélfogadás során a lakosság tájékoztatást 
kap a Földhivatal valamennyi szakterületét éríntő 
ügymenetről. Az ügyintéző a kérelmeket, 
bejelentéseket átveszi és olyan ügyek esetében, 
melyek eljárási díjjal éríntettek befizetési csekket 
ad az ügyfelek részére, illetve azoktól a postai 
befizetést követően átveszi a feladóvevényt. 
Ismert helyrajzi szám alapján pedig lehetőség van 
a TAKARNET nyilvántartásba való betekintésre. 
 
Kérem a Kedves Ügyfeleket, hogy éljenek a 
földhivatali ügyintézés lehetőségével és április 
28-tól hétfőnként 8-12 óráig keressék fel a 
földhivatali ügyintézőt a Kiskunmajsai Járási 
Hivatal épületében. 
 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 
 
A Kiskunmajsai Járáshivatal az alábbi 
feladatokat látja el:  
1. Szociális ügyek: /Időskorúak járadéka, ápolási díj 
(alanyi jogon), egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, közgyógyellátás/ 

2. Gyámhivatal: /Szülői felügyelet és kapcsolattartás, 
kiskorú házasságkötésének engedélyezése, 
örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítás, családi 
jogállás rendezése, pénzbeli támogatások, 
gyámság, gondnokság/ 

3. Okmányiroda: Személyi igazolvány, lakcímkártya, 
útlevél, vállalkozói igazolvány, gépjármű ügyintézés 

4. Munkaügyi Kirendeltség: /munkaközvetítés, 
álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély megállapítása, 

munkaerő-piaci programok szervezése, pályázatok 
kezelése, tanácsadás/ 
 

A Járáshivatal elérhetősége és ügyfélfogadási 
ideje:  
 

Törzshivatal: Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10., tel: 
77/581-121, 77/581-120, 
e-mail: kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu 
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Okmányiroda: Kiskunmajsa, Fő. u. 82., tel/fax: 
77/483-900, email: 
okmany.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu 
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Munkaügyi Kirendeltség: Félegyházi u. 5., tel:  
77/481-348, fax: 77/481-548, e-mail: 
bacsmmkkiskunmajsa@lab.hu 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2014. április 1-től április 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Varga Péter, élt 82 évet 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

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 2014. május 2. és 
június 5-e közötti időszakban ebek veszettség 
elleni védőoltást kell tartani, minden jelöletlen ebet 
chippel kell ellátni!  

mailto:kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu
mailto:okmany.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu
mailto:%20bacsmmkkiskunmajsa@lab.hu
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Az oltásért ebenként az összevezetett helyen 
3.000.-Ft-ot kell fizetni, amely tartalmazza a 
féregtelenítést is! Kérésre az állatorvos a lakáson 
is elvégzi az oltást, melynek összege: 3500.-
Ft/eb. 
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.  
 

2014. május 20. (kedd) 
9

00
 óra- 9

30
 óráig Tápai Zsigmondné tanyája 

előtt. 
12

00
 óra- 12

30
 óráig Lukács kanyarnál 

14
00

 óra- 14
30

 óráig FALUHÁZ hátsó udvara 
 

2014. május 21. (szerda) 
9

00
óra- 10

00
 óráig Kiss Lajosné tanyája 

mellett (postaládák előtt) 
12

00
 óra- 12

30
 óráig Deli József bejárója előtt 

14
00

 óra-15
00

 óráig Erdőszéplak Zöldág János 
háza előtt. 
 

Pótoltás: 
2014. május 28.(szerda): 11

00
-12

00
 FALUHÁZ 

hátsó udvarában.  
 

Dr. Vígh István sk. 
Hatósági állatorvos 

 

 

2014 évi Egységes terület alapú 
támogatások: 

 

A támogatási kérelmek szankció mentes 
benyújtásának határideje  2014. május 15. 
Benyújthatók még 2014 június 09-ig, napi 1 %-s 
támogatás csökkentés mellet /összesen 21 %/., 
június 9- elmulasztása jogvesztő határidő. 
A határidőben beadott kérelmeket  2014 május 
31-g lehet módosítani, ha nem jár terület 
növekedéssel 
/pl táblarajz, kultúra-váltás stb/, területet 
csökkenteni, részleges vagy teljes visszavonást 
eszközölni. 
A határidőben beadott kérelmeket /június 09./ 
csökkenteni, részlegesen visszavonni lehet az 
első ellenőrzés megkezdéséig  lehet /általában 
július első fele/. 
Támogatást az igényelhet aki MVH nyilvántartási 
számmal, érvényes földhasználati lappal, és 
hozzáférési jelszóval rendelkezik. A jogos 

földhasználat igazolható a 2014. június 09 –e előtt 
bizonyíthatóan beadott földhasználat bejelentő 
kérelemmel is. 
Felhívjuk a figyelmet a kérelem beadási 
határidők pontos betartására. 
 

 

Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét 
érintő kötelezettségnek 2014. május 31-ig kell 

eleget tenni. 
 

Az idei bevallási időszaktól kezdődően a bármely 
ágazatban működő, elsősorban végső fogyasztó 
számára értékesítő mikro vállalkozások vagy 
kistermelők választhatnak, hogy bevallási és 
fizetési kötelezettségüknek a 20 000 Ft-os 
átalányösszeggel, vagy tételes bevallással 
kívánnak-e eleget tenni. 
Ha a támogatásokkal csökkentett árbevétel nem 
haladja meg az évi 8 millió forintot, az 
őstermelő/kistermelő mentesül a fizetési 
kötelezettség alól. 
Abban az esetben, ha a felügyeleti díj összege 
nem éri el az ezer forintot, be kell vallani, de nem 
kell megfizetni a díjat. 
A felügyeleti díj megfizetése kizárólag átutalással, 
két egyenlő részletben történik. Az első részletet – 
azaz a díj 50%-át – 2014. július 31-éig, míg a 
másodikat 2015. január 31-éig kell átutalni a 
NÉBIH 10032000-00289782-30006016 
célszámlájára. 
A bevallás elkészítéséhez szükséges 
regisztrációról, meghatalmazásról, illetve magáról 
a bevallás elkészítéséről részletes tájékoztatók 
olvashatók a NÉBIH honlapján. 
A bevallással kapcsolatos kérdésekben a NÉBIH 
Felügyeleti-díj Ügyfélszolgálata a 06-1/336-9024-
es telefonszámon, vagy a 
felugyeletidij@nebih.gov.hu elektronikus 
levélcímen áll az ügyfelek rendelkezésére. 
Információk részletesen:  
https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/felir 
 

HUMOR 
 

Két cimbora télen vágja a fát a kegyetlen 
hidegben. 
-Te koma, hol van a füles sapkád? – kérdezi az 
egyik. 
-Mióta balesetem volt, nem hordom. 
-Mert milyen baleseted volt? 
-Megkínáltak pálinkával, és nem hallottam! 

 
- Anyaaaaa! Mi jelent az, hogy házasság?  
- Hát, kislányom, az egy kulturált kifejezés arra, 
amikor örökbe fogadsz egy felnőtt férfit, akiről az 
anyja már nem akar gondoskodni... 
 

mailto:felugyeletidij@nebih.gov.hu
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HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Polgármester szelet  
 

Hozzávalók / 12 adaghoz/ 
A sárga laphoz 

 10 db tojássárgája 

 30 dkg porcukor 

 15 evőkanál víz 

 35 dkg liszt 

 1 csomag sütőpor 
A középső laphoz 

 10 db tojásfehérje 

 30 dkg porcukor 

 10 dkg dió (aprítva) 

 10 dkg csokoládé (aprítva) 

 10 dkg zselécukor (aprítva) 

 25 dkg liszt 

 1 csomag sütőpor 
A krémhez 

 9 dl tej 

 3 tasak vaníliás pudingpor 

 30 dkg vaj 

 20 dkg porcukor 

 2 csomag vaníliás cukor 
A bevonáshoz: csokoládémáz. 
 

Elkészítés 
A sárga laphoz 
A tojássárgákat a porcukorral elektromos habverővel 
habosra keverjük, apránként hozzáadagoljuk a vizet, 
majd a sütőporral elkevert lisztet. 
A tésztát kettévesszük, és egyforma nagyságú 
tepsiben 180 fokra melegített sütőben megsütjük. 
Egyben is megsüthetjük, akkor majd az 
összeállításnál kettévágjuk. 
A középső laphoz 
A középső tészta készítése: a tojásfehérjéket a 
cukorral kemény habbá verjük, majd a sütőporral 
elkevert lisztet, a darabos csokit, színes zselés 
cukorkát és a diót is hozzáadjuk. Ugyanakkora 
tepsiben sütjük, mint a sárga piskótát. A tepsi 
mérete: 28×34 cm. 
A krémhez 
A krém készítése: a tejet a cukrokkal, vaníliás 
pudingporral csomómentesre keverjük, és sűrű 
krémmé felfőzzük, majd kihűtjük. 
A kihűlt vaníliás krémmel a vajat elektromos 
habverővel krémes, habos állagúvá keverjük. 
 
A tészta összeállítása: sárga lap, krém, színes lap, 
krém, sárga lap. A tetejét csokoládémázzal vonjuk 
be. 
Nagy adag, finom és mutatós sütemény. 

 sütési hőfok: 180°C 

 sütési mód: alul-felül sütés 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

A szavakból, amelyeket fentről lefelé kell olvasni, 
hiányzik az első betű. Ha ezeket kitalálod, az 1. 
rejtvény felső sorában egy növény, a 2. rejtvény 
felső sorában egy állat nevét kapod meg! 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul! 
 

 
 

 

  

Simsik  Zsolt 
emlékére! 

 
Két éve mentél el, de 

szívünkben a fájdalom 
örök. 

 
Siratnak: édesanyád és 

testvéreid! 
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