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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 
Belügyminisztériumtól útkarbantartásra kapott 
pénz felhasználásáról a következő döntés 
született:  

A képviselő-testület ragaszkodik hozzá, hogy a 
további romlás elkerülése miatt az egész utat ki 
kell szélesíteni 5 méter szélességre.  
A két falu közötti szakaszt szerettük volna 
megjavíttatni és kiszélesíttetni.  
A kapott pénz viszont csak karbantartásra 
használható fel, a szélesítés nem 
finanszírozható belőle.  
 
A jászszentlászlói határtól a volt tsz irodáig a 
legszélesebb /4,7-5 m/ az út, ami megfelel a 
képviselő-testület döntésének, így ennek a 
szakasznak a javítását engedélyeztettük a 
hatósággal. Tehát ez a szakasz fog  
5 m szélességben felújításra kerülni. 
 

A további szélesítésre és felújításra a 
későbbiekben próbálunk forrást szerezni. 
 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Régen a tanyavilág gyerekeit sok esetben csak 
két-három évig küldték az iskolába. Éppen hogy 
megtanulta az egyszeregyet meg az olvasást 
úgy-ahogy. Az írást meg csak igen alapfokon. 
Minek is? A tanyákban úgy sem volt tinta, író 
papír meg még kevésbé. Még lúdtoll akadt 
volna. A végét szép srégen csak le kellett vágni 
"hegyezni", és már kész is volt az író "toll". 
Hamar elkopott a vége, akkor megint újra 
hegyezték egy éles késsel. Utána csak bele 
kellett mártani a fekete tentába, és aztán igen 
óvatosan bánni vele, mert hamar megfolyt, és 
máris egy rettentő nagy paca éktelenedett a 
fehér papíron.  

Azért voltak a világ tudományai felé nyitottabb, 
szorgalmasabb deákok is, ők aztán mindent 
elolvastak, ami a tanyák világában fellelhető 
volt. Írásuk is már jobb volt. De ha valami 
kacifántos levelet kellett kanyarítani, az már 
rajtuk is kifogott. Vagy ha nagyon hivatalosan 
kifundált irományt kaptak, akkor bizony csak 
hümmögtek fölötte. Ilyenkor aztán elballagtak a 
tanító úrhoz, aki aztán kisilabizálta, hogy a nagy 
tekintélyű hivatalos közegek valójában mit is 
akarnak ettől az igen tisztességes Mórici 
polgártól. Sőt sok esetben segített is azon 
nyomban azt megválaszolni. Fizetség gyanánt 
aztán kapott is mindenféle természeti javakat, 
ami a mórici tanyák körül megtermett.  

Azért a tanyák népe sok esetben tartott otthon 
ima és zsoltáros könyveket. Ezt forgatta a ház 
apraja-nagyja esténként, de főleg vasárnap, 
vagy a hosszú téli estéken. Később meg már 
sokan megvették a kincses kalendáriumot. 
Abban aztán nagyon sok okosság találtatott. 
Főleg a naptár, meg az a sok okos jó tanács a 
kerti munkákkal kapcsolatban. Meg aztán 
nagyon érdekes történetek a világból. Voltak ott 
mesék, meg a gyermekeknek versecskék. De 
ha már átolvasták, még azután is nagyon 
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hasznos maradt a családban. A naptár oldalaira 
beirkálták, hogy mikor mennyi malac lett, meg 
hogy a borjú mikor született. Melyik kotlós mikor 
ült el. Melyik napon mennyi tojást tojtak a 
tyúkok. A gazdasszony fölírta a lapok szélére 
hogy mit adott el a piacon. Ha valamelyik 
padláson ilyen régi kalendáriumra lelek, igen 
örömmel olvasgatom ezeket a fontos 
feljegyzéseket.  
Később, amikor a Tsz megalakult, ide írták föl 
hogy a család feje, a Pista bácsi melyik nap 
melyik földön dolgozott, mennyi munkaegységet 
teljesített. Rendkívül pontosan lehet követni a 
tanyában lakók valamikori mindennapjait. 
Ceruzával igen pontosan, kitartóan vezették 
azt, hosszú éveken keresztül. 

Ezek az emberek már régen nem élnek, de 
ilyenkor egy pillanatra visszahozzuk őket, itt 
vannak velünk. Látjuk, hogy miképpen teltek 
napjaik, milyen gondokkal küszködtek, minek 
örültek, hosszú estéken miket olvastak, miként 
művelődtek. 

Írta Nagy Endre 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 

Tisztelt Gazdák, Tisztelt lakosság!  

 
2017. március 24-25.-n kerül megrendezésre a 
Nyílt Terep-Rally Országos Bajnokság I., 
valamint a CEZ Trófea Kupa I. futama,a  

Duna Aszfalt Kupa Bugac 

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, 
Fülöpjakab, Szank, Bócsa, Móricgát 
települések külterületi földútjain.  
Ezen települések aszfalt és külterületi földútjain 
időszakos korlátozások, lezárások lesznek a 
verseny ideje alatt.  

Várható korlátozások:  
2017. március 25.-n 08.00 – 18.00 óráig  
A kijelölt nézői pontokról folyamatosan 
tájékoztatjuk az érdeklődőket!  

www.facebook.com/DunaAszfaltKupaBugac   

Tisztelettel kérem a helyi gazdákat és 
lakosokat, hogy segítség a rendezők munkáját 
a verseny sikeres lebonyolítása érdekében! 
 

 

INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONON A 
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
folyamatosan vezeti be új szolgáltatásait, és 
március 7-étől közel 400 ezer tagja, valamint 
partnerei is ingyenesen hívhatják telefonon 
– belföldi vezetékes vagy belföldi 
mobilhálózatból – a szervezet 
ügyfélszolgálatát, az új,  
+36 80 900 365-ös telefonszámon. Az 
ügyfélmegkeresések szempontjából 
kiemelten erős tavaszi időszakban így már 
díjmentesen érhető el a Kamara telefonon.  
 

A NAK a partnernyilvántartás fejlesztése 
nyomán immáron naprakész, közhiteles 
adatokra épülő, széles körű adatbázissal 
rendelkezik a mintegy 400 ezer fős tagságáról, 
amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban 
szolgálja ki igényeiket.  
A NAK ügyfélszolgálatára 2016-ban közel 90 
ezer telefonhívás, valamint mintegy 44 ezer 
levél érkezett. A Kamara ügyfelei 
költségkímélésére, kényelmére tekintettel 
indította el 2017. március 7-én az új, +36 80 
900 365-ös zöldszámot, melyet belföldi 
vezetékes vagy belföldi mobilhálózatból 
ingyenesen hívhatnak tagjai, partnerei. (A 
korábbi, +36 1 802 6100-as ügyfélszolgálati 
szám még néhány hétig működik, ugyanakkor a 
jövőben megszűnik, és csak a zöldszámon lesz 
elérhető az ügyfélszolgálat.) 
A szervezet tagjai versenyképességének 
növelése érdekében több lépésben bővíti 
szolgáltatásainak körét. A NAK elindította a 
Szolgáltató Hálózat projektet, amelynek célja, 
hogy jobban megismerje a tagok igényeit, és 
azokra hatékony megoldásokat kínáljon. A 
kísérleti jelleggel indult Szolgáltató Hálózat 
projekt része a tagi elégedettség- és 
igényfelmérés, illetve a kapcsolattartói hálózat 
kiépítése is. Utóbbival a NAK azt szeretné 
elérni, hogy azon tagok felé is kiépüljön a 
proaktív kapcsolattartás, akik tevékenységükből 
adódóan kevésbé veszik igénybe a Kamara 
által nyújtott szolgáltatásokat. 
Mindemellett a NAK az agrárszektor 
szereplőinek kölcsönös kapcsolattartását 

http://www.facebook.com/DunaAszfaltKupaBugac
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segítendő 
2017 januárjában indította el BirtOKOS nevű 
telekommunikációs szolgáltatását (részletek: 
www.birtokosmobil.hu). Az elindult szolgáltatás 
előnyös kondíciókat kínál a tagok számára az 
agrárium szereplőinek összekapcsolásáért. A 
BirtOKOS tarifacsaládot a tagi igényeknek 
megfelelően alakította ki a NAK. A piacinál jóval 
kedvezőbb mobiltarifák közös jellemzője, hogy 
csoporton belül díjmentes hívást tesznek 
lehetővé, valamint az előfizetők a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara mintegy 650 fős 
falugazdász-hálózatával is ingyenes 
beszélhetnek. A Kamara tervei szerint a 
szolgáltatási díj részben leírható lesz az éves 
kamarai tagdíjból. 
Forrás: NAK 
 

 

B Á C S -K I S K U N  M E G Y E I  

K O R M Á N Y H I V A T A L  
K I S K U N M A J S A I  J Á R Á S I  H I V A T A L A  

 

Ügyfélfogadási rend változása a Járási 
Hivatalban 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy  2017. 
március 1. napjától  kormányhivatali 
egységesítés érdekében a Kiskunmajsai Járási 
Hivatal  

Hatósági és Gyámügyi Osztályán  
(Bajcsy-Zs. u. 10. sz.) és 

 Foglalkoztatási Osztályán 
 (Félegyházi út 5. sz.)  

az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint 
változik: 
 

Hétfő: 8,00 - 16,30 óra 
Kedd: 8,00 – 12,00 óra 
Szerda: 8,00 - 16,30 óra 
Csütörtök: 8,00 – 12,00 óra 
Péntek: 8,00 – 14,00 óra 
 

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási ideje 
tekintetében nincs változás: 
 

Hétfő: 7,00 - 17,00 óra 
Kedd: 8,00 -12,00 óra 
Szerda: 8,00 - 18,00 óra 
Csütörtök: 8,00 – 12,00 óra 
Péntek: 8,00 – 12,00 óra 
 

Kérjük szíves megértésüket. 
 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó 
mb. járási hivatalvezető 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

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

http://www.birtokosmobil.hu/
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

2017. február 1.-től február 28.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Cseh Károly /élt 65 évet/  
Fekete Lajosné szül: Kállai Mária /élt 72 évet/ 
Laczkó Tiborné szül: Ladányi Terézia /élt 58 
évet/ 

Búcsúzunk tőlük! 

 

 
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy  

április 11.-én, 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!/ 
Egyetlen véradással három betegen segíthet: a 
levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- 
és vérlemezke-koncentrátum készül. A véradás 
a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a 
kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a 
vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a 
szifilisz kimutatására is. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Húsvéti töltött csirkemell 

 
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, (vagy 
pulykamell) klopfoljuk ki akkorára, hogy majd 
meg tudjuk őket tölteni.  
A töltelékhez:  
2+ 1 db keményre megfőzött tojás, db tojás,  
20 dkg füstölt sonka,  
1 nagyobb fej hagyma,  
2 dkg torma,  
0,5 dl víz,  
só, bors,  
ízlés szerint egy kis petrezselyem 

A hagymát aprítsuk fel, félig dinszteljük meg, 
majd adjuk hozzá a felaprított füstölt sonkát is. 
Pár percig pirítsuk, majd öntsük fel a fél dl 
vízzel, és addig pároljuk amíg el nem fő róla. 
Vegyük le a tűzről.  
Egy külön tálba keverjük ki a nyers tojást, és 
reszeljük hozzá a keményre megfőzött 
tojásokat.  
Adjuk hozzá a tormát, és az előzőleg elkészített 
hagymás sonkát, majd ízesítsük sóval, borssal. 
Vigyázzunk, mert a sonka is sós! 
Az elkészített tölteléket töltsük a csirkemell 
szeletekbe, ha kell hústűvel, vagy fogvájóval 
rögzítsük, majd a szokásos módon panírozzuk 
be.  
A hússzeletekre tehetünk egy vékony szelet 
bacont, így helyezzük rá a tölteléket, így 
biztosan nem folyik ki a massza a húsból sütés 
közben, még ha egyáltalán nem rögzítjük is 
semmivel.  
Forró, bő olajban süssük ki.  
Egyszerű, és nagyszerű húsvéti főétel, szinte 
bármilyen körettel, salátával tálalható!  
Forrás : www.desszert.eu  

 

HUMOR 

 
Az utcán sétáltam, amikor egy fickó zsebéből 
kiesett egy ezres. Felvettem, zsebre raktam, de 
akkor belém hasított egy gondolat: "Vajon 
Jézus mit tenne ebben a helyzetben?" 
Így hát fogtam a pénzt és borrá változtattam... 

 

Két cimbora beszélget: 
- A nők képtelenek titkot tartani, barátom. 
- Ez nem igaz. 
- Hogy-hogy? 
- Én például már 20 éve képtelen vagyok 
kiszedni az asszonyból, hogy mire költi azt a 
rengeteg pénzt. 

 

Minden férfinak szüksége van egy feleségre, 
mert van egy csomó dolog, amiért egész 
egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni. 
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http://www.desszert.eu/

