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        Újévi köszöntő 
 
Itt van már az új esztendő 
Gazdag padlás, teli bendő 
Kövér malac, pulyka, lúd 
Hosszú kolbászt, kurta bút. 
 
A kamrában szász zsák búza 
Láb a csizmát el ne nyúzza 
Teli legyen a fazék 
Jusson nekem maradék. 
 
Tojjék szaporán a tyúkjuk 
Hogy a rántottát megunjuk 
Sajtjuk legyen nagy, kerek 
Hízzanak az egerek 
 
 

Fecske Csaba: 

 

Tisztelt Móricgátiak, kedves barátaim! 
 

Az Új Év kezdetén jómagam és a képviselő 

testület nevében kívánok az újság minden 

olvasójának, minden Móricgáton élő családnak, 

felnőttnek és gyermeknek nagyon boldog, 

sikeres újévet! 

 
Mit kívánhatok még Önöknek ebben az 
esztendőben a boldogságon, a sikereken, az 
eredményeken túl?  
Mindenki köré megértő és gondoskodó 
családot, szerető rokonokat, nyitott szívű 
barátokat, megértő ismerősöket, akiknek a 
munkája, szerencséje vagy a sorsa megadta, 
hogy élvezheti az élet ajándékait, tudjon 
alázattal fordulni azok felé, akik valamiben 
hiányt szenvednek. Akik pedig segítségre 
szorulnak, tudják méltósággal fogadni mások jó 
szándékát.  
A 2014-es esztendő nem ígérkezik sem 
könnyűnek, sem feszültségmentesnek. Az 
események jönnek és mennek. De mi itt 
maradunk egymásnak.   
Szeretném, ha 2014 a megbékélés éve lenne, 
annak ellenére, hogy – mint a médiából 
mindennap halljuk – ez az év a választások 
éve, ami sok helyen még a barátokat és a 
családokat is egymás ellen fordít. Kérem 
Önöket, hogy ne a gyűlölködés, hanem az 
összefogás, őszinte szeretet jellemezze 
községünk minden lakóját és ezáltal eredményt 
fogunk elérni a 2014. évben is. 
 
Köszöntsük tehát a jövőbe vetett hitünkkel az 
újesztendőt! Mindannyiuknak jó egészséget, 
sikereket, és boldog életet kívánok! 
 

 
Csontos Máté 
polgármester 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Mostanában nagyon sokat hallani arról az Svájci 
eredetű, vagy megnevezésű hitelről, ami által sokan 
mindenüket elvesztették, vagy el fogják veszteni. 
Nagyon sokan vettek fel ilyen kölcsönt, mert először 
igen előnyösnek látszott, és sokan hittek benne. 
Annyira súlyos a helyzet, hogy mos már a legfőbb 
vezetés is megpróbál valamit tenni, mert már sokan 
az öngyilkosságot választották, vagy annak 
elkövetése határán állnak, hiszen mindenüket 
elvette a bank.  
Nos, ez nem egy új, mindeddig sohasem megtörtént 
dolog. Már egyszer a húszas években mindez 
megtörtént. Itt Móricgáton is  többen szinte teljesen 
elvesztették mindenüket. Akkor még egy cséplőgép 
igen nagy luxusnak számított, és akinek volt egy 
ilyen, az igen jól keresett vele. Többek között 
Forczek Pál is nagyon nagy megelégedettséggel 
szemlélte a már meglévő cséplőgépe teljes 
kihasználtságát. Tudta, hogy két géppel még többet 
tudna keresni, de egy új gépre már neki sem telt. 
Akkoriban egy francia gyártmányú cséplőgép a 
technika csúcsa volt, de az ára is. A gépgyár 
összedolgozott különböző francia bankokkal, és így 
egy nagyon kecsegtető banki hitelre is meg lehetett 
venni az áhított masinát. Forczek Pál is ezt az utat 
választotta. De alig hogy megvolt az új gép,  a 
kölcsön kamatai az égig szöktek, és már senki sem 
tudta a többszörösére emelkedett részleteket 
törleszteni. Vissza kellett adni az új gépet, és hogy 
megmeneküljön a móricgáti birtok, még a felesége 
öröksége is teljesen ráment, az öröklött tázlári 80 
hold föld.  
Volt egy másik hasonló eset is. A mindenki által 
ismert Karó Lajos bácsi néhai nagyapja, idős Karó 
Lajos is szerette volna a gazdaságát bővíteni, és 
felvett száz  pengő kölcsönt. De mert, hogy az akkori 
emberek általában írástudatlanok voltak, ezt a bank 
kihasználta, és nem számmal írta oda a felvett 
összeget, hanem betűvel, és a száz helyett ezret. 
De csak száz került kifizetésre. Későbbiekben a 
bank követelte az ezer pengő visszafizetését, 
aminek a Karó család nem tudott eleget tenni. 

Fogadtak egy ügyvédet, aki megígérte nekik az 
egész gyors elintézését a család javára. De e helyett 
a bank, meg az ügyvéd összedolgozva olyan 
hatalmas perköltséget halmozott föl, hogy a Karóék 
háza, földje mind ráment. Az utolsó pillanatban 
sikerült valahol egy messzi tanyán a birtokukban 
lévő kb. 80 birkát elrejteni. Csak ennek köszönhette 
a pórul járt család, hogy volt valamiből lassan 
újrakezdeni. De többen is hasonlóan jártak 
akkoriban, és az egyik pillanatról a másikra 
földönfutóvá váltak.  
Egyet meg kell tanulni lassan! Egyetlen bank sem az 
ügyfél javát szolgálja, hanem először is a saját 
zsebét szeretné megtölteni. 
 

Írta: Nagy Endre 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Változást hozott az ápolási díjakban az újév 
 

2014. január 1-től a szociális törvény módosítása a 
szociális ellátások körében az ápolási díj esetében 
hozott jelentős változást. A változtatás a jogosultsági 
feltételeket nem érinti, azonban az ápolás díj 
rendszerében további differenciálás történt. A járási 
hivatalok hatáskörébe tartozó ápolási díjak a 2014. 
január 1-jén hatályba lépő változások tekintetében 
az alábbiakban foglalhatóak össze jogcímenként:   
 

A) Súlyosan fogyatékos vagy 18 éven aluli tartósan 
beteg személy ápolása címén a hozzátartozó 
továbbra is a költségvetési törvényben megállapított 
alapösszeg 100 %-ában, azaz havi 29.500,-Ft 
összegű ápolási díjban részesül.  
B) A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos 
személy ápolásáról gondoskodó hozzátartozó 
részére az ápolási díj összege a költségvetési 
törvényben megállapított alapösszeg 130 %-ról 
(38.350,-Ft-ról) 150 %-ra emelkedett, havi 44.250,-
Ft-ra. Az ellátást emelt összegű ápolási díjként kell 
megállapítani a jogosult részére. E jogosultságot 
továbbra is a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által kirendelt szakértői vélemény 
alapozza meg.  
C) 2014. január 1-jétől bevezetésre került egy újabb 
jogcímen megállapítható ápolási díj: kiemelt ápolás 
díj elnevezéssel. E jogcímen kerülhet megállapításra 
az ápolási díj azoknak az ápolóknak, akik a 
legsúlyosabb mértékben sérült hozzátartozójuk 
ápolásáról, gondozásáról gondoskodnak. Kiemelt 
ápolási díjra akkor jogosult a hozzátartozó, ha olyan 
személy ápolását, gondozását végzi, aki:  
- a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik a 

rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalásával, amely a komplex 
minősítése során megállapította, hogy a 
megváltozott munkaképességű személy 
egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem 
vagy csak segítséggel képes,  
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- a 18. életévét nem töltötte be, illetve azon 
nagykorú ápoltak esetén, akik esetében 
tanulmányaik folytatása miatt magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak. 

A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot igazoló 
formanyomtatványt az a szakorvos állítja ki, aki a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolás 
kiállítására jogosult. A kiemelt ápolási díjra és a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségek, fogyatékosságok köre megegyezik. E 
jogosultságok igazolásán túl a szakorvosnak 
igazolnia kell a kiemelt ápolási szükségletet is az 
erre rendszeresített formanyomtatványon. 
A kiemelt ápolási díj mértéke a költségvetési 
törvényben megállapított alapösszeg 180 %-a, azaz 
havi 53.100,-Ft.  
 

A súlyosan fogyatékos vagy 18 éven aluli tartósan 
beteg személy ápolása címén és az emelt összegű 
ápolási díj jogcímen megállapítható ápolási díj 
esetén a jogosultság igazolásához be kell nyújtani a 
háziorvosi / házi gyermekorvosi igazolást és 
szakvéleményt is, míg a kiemelt ápolási díj 
jogosultságához erre nincs szükség.  
A kiemelt ápolási díj iráni kérelemhez csatolni kell: 
- a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy 
egészségi állapotáról, vagy 
- a kiemelt ápolás díjra való jogosultságot 
megalapozó körülményekről szóló szakorvosi 
igazolást.  
 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, ill. az ápolási 
díjjal kapcsolatosan érdeklődőket, hogy a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal ügyintézője készséggel 
és pontos információval áll minden kedves 
érdeklődő rendelkezésére személyesen vagy a 
77/581-124-es telefonon.  
 

Dr. Kiss Melinda 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Vezetője  

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 

 
Tisztelt Gazdálkodó! Tisztelt Kamarai Tagtárs! 

 

Engedje meg, hogy néhány sorban tájékoztassam Önt 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenység 
menedzselését érintő fontos változásokról. 
Bizonyára ismert a tény, hogy a korábban Magyar 
Agrárkamara néven működő köztestület 2013 
márciusától a 2012 évi CXXVI. törvénynek megfelelően 
újjá szerveződött, átalakult. Ennek értelmében a neve 
is Nemzeti Agrárgazdasági Kamara névre módosult. 
Ennél a változásnál sokkal lényegesebbek a 
tevékenységét, szervezeti működését érintő lényeges 
változások. 
Szervezeti változások: 
Megszűnt a megyei rendszer, már csak egy 
országosan egységes elvek alapján működő kamara 

van, melynek székhelye Budapest. Viszont a jogilag 
önálló megyei kamarák helyébe az országos kamara 
kialakította a központi irányítás alatt álló megyei 
igazgatóságokat, melyek tevékenységükkel az adott 
megyét teljesen lefedik. Ezek nem önálló szervezetek, 
az országos hálózat tagjai, élükön a megyei elnökkel és 
igazgatóval. A megyei igazgatóság szervezi, irányítja 
és ellenőrzi a megyei igazgatósághoz tartozó 
egységeket, pl: falugazdász hálózat stb. 
Tevékenységbeli változások: 

 falugazdász hálózat 

 választott bizottságok, /földrendező, gazdasági 
stb./ 

Falugazdász hálózat 
Ismert a tény, hogy korábban a gazdálkodók három 
formában kaphattak valamilyen segítséget a 
tevékenységükhöz. Ezek a következők voltak: 
falugazdász / FVM fennhatóság alatt/ 
     agrárkamarai tanácsadó /MA felügyelete alatt/ 
     önálló vállalkozó FVM tanácsadók /önálló szervezet/ 
Ez a helyzet január 01-vel megszűnik és ettől 
kezdődően minden tanácsadó és falugazdász 
falugazdászként dolgozik, egységes elvek alapján az 
új Nemzeti Agrárgazdasági Kamara irányítása, 
felügyelete mellett. 
A megye összes települése le van fedve falugazdász 
hálózattal, minden falugazdász az adott településén 
rendszeres fogadó napot tart ahol feladat jellegétől 
függetlenül ellátja a szükséges a kamarai tagoktól 
elvárt feladatokat. Ez a szolgáltatás teljesen 
ingyenesen a kamarai tagság jogán jár mindenkinek.  
Aktuális hírek, teendők: 

 őstermelői igazolvány újítás, új kiváltása stb, 
folyamatosan 

 monitoring adatközlés, február 13 – március 14 
között 

 2014 évi Egységes terület alapú támogatások 
igénylése, április 10 – június 09 között 

 Kamarai kártya: elkészítése folyamatban van, 
egyénenként kiosztásra kerül a falugazdász 
hálózaton keresztül 

 kamarai tagsággal járó kötelezettségek, 
adatváltoztatás, ki- be lépés, tagdíj bevallás, 
befizetés, folyamatosan a falugazdászoknál 

Ezúton tájékoztatok minden érdekeltet, hogy az 
általános kamarai szolgáltatások a tag számára 
ingyenesek, de igénybevétele esetén a falugazdász 
ellenőrzi kamarai tagdíj befizetését, és a nem teljesítés 
esetén a tag a kért szolgáltatást nem kapja meg, 
/természetesen a falugazdász segítségével, csekkel 
vagy más formában azonnal pótolható a hiányosság/. 
Előzetes elképzelések szerint az általános 
szolgáltatásokon felüli igény esetén /pályázat készítés/ 
100 millió Ft pályázati értékig ez a szolgáltatás is 
ingyenes. 
A Móricgáton dolgozó falugazdászok fogadó napja, 
időpontja most van összeállítás alatt, de rövidesen 
közzé-tételre kerül. 
 

Sebestyén János falugazdász 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
 

December hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 

HUMOR 
 

A lóversenypályán az egyik fogadó észreveszi, hogy 
egy pap belopakodik az istállóba és megáldja az 
egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva 
látja, hogy a következő futamot az addig 
esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri. 
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. 
Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. 
Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a 
lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, 
besöpöri az 50 dollárnyi nyereményt. A következő 
héten megint meglesi a papot, majd a sikeres 
fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb. A 
nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre 
mindenét eladja, majd - miután ismét kileste a papot 
- minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra. 
Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd féltávnál 
összeesik és kileheli a lelkét.  
Az ember felháborodva rohan a paphoz:  
- Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor 
megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a 
célba se tudott bevánszorogni!  
A pap a fejét csóválja: 
 - Látod, fiam, ez a baj veletek, hitetlenekkel. Nem 
tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó 
kenettől... 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Női szeszély 
 
Hozzávalók: 

30 dkg liszt, 
2 dl tej, 
3 dkg élesztő, 
2+5 teáskanál cukor, 
15 dkg margarin, 
1 citrom reszelt héja, 
6 tojás, 
baracklekvár, 
20 dkg porcukor, 
10 dkg durvára vágott dió, 
 

A vajat habosra keverjük a cukorral és a 
tojássárgákkal, a cirtomhéjjal, majd beledolgozzuk a 
langyos cukros tejben felfuttatott élesztőt és a lisztet. 
Jól kidolgozzuk és lisztezett deszkán „gáz" tepsi 
nagyságúra nyújtjuk (kb 5 mm vastag) és kivajazott 
kilisztezett tepsibe terítjük. Kelesztő ruhával 
letakarva, langyos helyen kb fél órát kelesztjük, majd 
előmelegített, de nem forró sütőben félig megsütjük. 

Közben a tojások fehérjét kemény habbá verjük, 
belekeverjük a porcukrot és tovább verjük, míg 
fényes, kemény habot nem kapunk. 
A félkész tésztát a sütőből kivéve vastagon 
megkenjük az áttört baracklekvárral és egyenletesen 
rásimítjuk a tojáshabot, amit megszórunk a durvára 
vágott dióval. Visszatoljuk a sütőbe és addig sütjük, 
míg a hab szép aranysárga nem lesz. A sütőből 
kivéve még forrón, hideg vízbe mártott késsel 
felkockázzuk, és a tepsiben hagyjuk kihűlni. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 

Pallaginé Piroska 
 

GYEREKEKNEK 
 

A hónapok Augustus császár uralkodása alatt 
nyerték el mai használatos elnevezésüket. 
Valószínűleg könnyen kitaláljátok, hogy melyik 
hónap kiről vagy miről kapta a nevét. A számokhoz 
párosítsátok a betűket!  
 
1. január  A. A latin septem számnévből  

ered 
2. február  B. Maia római istenről nevezték  
 el 
3. március C. Mars római istenről kapta a  
 nevét 
4. április  D. Novem (kilenc) szóból  
 származik 
5. május E. Janus római isten nevéből  
 származik 
6. június  F. Junóról elnevezett hónap 
7. július  G. A latin octo (nyolc) szóból  
 származik 
8. augusztus  H. A latin decem (tíz) szóból ered 
9. szeptember  I. Julius Caesarról nevezték el 
10. október  J. A latin aperio (kinyit) igéből  
 származik 
11. november K. A Februa tisztulási ünnepről  
 nevezték el 
12. december  L. Augustus Caesarról nevezték  
 el 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

 
Aki a helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul. 
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