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Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
"Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért."

A férj nem bírta a feleség állandó pörlekedését,
elment egy távoli állami gazdaságba, ahol kapott
munkát meg szállást. Eleinte még ritkán
hazalátogatott, megnézni a kisfiát, aki egyáltalán
nem is hasonlított rá, de nem is hasonlíthatott...
Tudta, hogy nem az övé, de azért szerette.
A házsártos Anya a kisfiúval is csak állandóan
pörölt. Semmi sem volt jó, amit a gyerek csinált.
Talán a férj ezért is húzott a kisfiúhoz, mint
szövetségeshez. Telt az idő, a férfi egyre
ritkábban jött haza, majd teljesen el is maradt,
majd meghalt és ott az idegenben el is temették.
Az feleségét ez nagyon nem zavarta. Dolgozott Ő
kettő helyett is. Taníttatta a fiát, szakmát adott a
kezébe. Ő meg járt a tsz-be dolgozni, azonkívül a
buckák ölelte tanyájában mérte a bort, pálinkát.
Volt egy állandó vendég-köre, amelyből igen jól
megélt. Àllatokat is tartott, rendbe hozatta a
tanyát. Padlós szobák, az udvarban kiskonyha,
ahol általában tartózkodott is. Tudott kosarat
kötni, volt motorról jogosítványa. Sőt egy kis ideig
még egy Pannóniát is tartott.
Lassan elhaltak a szomszédok, meg a másik
tanyában lakó idős szülei. Egyre jobban az
elhagyottság szállt a villany nélküli nádas tanyára.
Nem jöttek már az ivó kuncsaftok, mert a rossz
pálinka, bor nem kedvezett az életüknek. Ő sem
bírta már a nehéz kerti munkát. A fia is megnősült,
és egyre ritkábban járt az Anyjához.

Ezzel a virágcsokorral köszöntjük minden
kedves hölgy olvasónkat a Nemzetközi
Nőnap alkalmából.
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Így aztán egyszer fogta magát és Szentlászlóra
költözött. Vett egy takaros házacskát szőlővel,
gyümölcsfákkal. Már volt nyugdíja, de azért tartott
állatokat is. Gondját viselte a kertnek, minden
virágba szökkent és termett bőven, de a kemény
szíve ettől már nem melegedett fel. Nehezen jött
ki a szomszédokkal. Majd az időközben elvált fia
is hozzá költözött. De csak zsörtölődött azzal is
egyfolyvást, míg egy napon végleg otthagyva az
Anyját a városba költözött. Többet már nem ment
haza, inkább az alkoholnak adta fejét.

2014. március

1. oldal

A kemény Anya meg csak zsörtölődött magában,
mígnem egyik nap megborult az elméje. Ezt
kihasználva a testvére gyorsan magához vette,
fellépve mit gondozó, eltartó. Így a háznak és
pénznek a sorsa igen gyorsan eldőlt. De az
ápolásra szoruló nővérének is, mert gyorsan
idősek otthonába került, és ott igen hamar meg is
halt. A Szentlászlói házat nagyon gyorsan el is
adták, de mindebből az egy szem fiút kihagyták,
az örökségből kizárták.
Hogy mi ebből a tanulság? Hát, gondolom
mindenkinek más…..
Írta: Nagy Endre

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Támogatják a nevelőszülővé válást
A
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Kiskunmajsai Járási Hivatala 2014. március 5-én
tájékoztató fórumot tartott a nevelőszülővé válás
megújult feltételeiről, mivel 2014. január 1-jétől
foglalkoztatási jogviszonynak számít, ezzel is
kifejezve
ezen
elhivatott
személyek
megbecsülését.
Ezentúl
a
nevelőszülői
juttatásokon felül szabadság és táppénz is jár,
valamint
ezen
évek
beleszámítanak
a
nyugdíjba. A törvénymódosításnak köszönhetően
a főszabály szerint 12 éven aluli gyermeket már
csak nevelőszülőnél lehet elhelyezni (szemben a
gyermekotthoni elhelyezéssel), ezért is indokolt,
hogy minél több nevelőszülő kerüljön be a
rendszerbe.
A nevelőszülővé válás feltételei:
- minimum 24 éves életkor
- 8 osztály
- erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
- nevelőszülői
felkészítő
tanfolyam
elvégzése
- megfelelő lakhatási körülmények (pl. 6
m 2/gyermek)
- orvosi alkalmassági vizsgálat
Bővebb tájékoztatást a BKMKH Kiskunmajsai
Járási Hivatal Gyámhivatalának munkatársai
nyújtanak (cím: Bajcsy-Zs. u. 10.) a 77/581-128as telefonszámon, valamint a jelentkezéseket a
Szent
Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgálat
munkatársa, Szomolainé Nagy Valéria várja, aki
elérhető a 06-20/928-2561-es telefonszámon.

meghaladta. Annak érdekében, hogy minél
többen, akik elhivatottságot éreznek lehetőséget
kapjanak, most ingyenes képzést indítanak a
Munkaügyi Központon keresztül, azok számára,
akik:
- alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek
- 25 év alatti pályakezdők
- 50 év feletti álláskeresők
- 12 hónapon belül GYES-ről, vagy GYED-ről
visszatérők
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők
- tartós munkanélküliek (több mint 3 hónapja)
Az 500 órás (heti 5 napos) képzés során
keresetpótló juttatást biztosítanak (69.570,- Ft),
valamint 100%-ban térítik az útiköltséget
tömegközlekedési eszközre. A képzés helyszíne
Kiskunhalas.
A képzésre a Kiskunmajsai Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltségén lehet jelentkezni, ahol
ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást is adnak.
Dr. Kiss Melinda
hivatalvezető

Tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve
ezúton értesítem tisztelt üzleti partnereimet,
hogy
gazdaságom
kialakításához
és
fejlesztéséhez 2010. októberében, a 113/2009.
(VIII.29.) FVM rendelet alapján a fiatal
mezőgazdasági termelők számára nyújtandó
támogatás jogcímre benyújtott kérelmemre
támogatást nyertem el.

Az elnyert támogatás részletei:



Az
elnyert
támogatásból
gazdaságom
fejlesztéséhez juhot és anyadisznót, valamint 25
ha földet vásároltam, ahol, szénát, rozsot, triticalet, lucernát termesztek.

Mindezidáig a nevelőszülői felkészítő tanfolyam
önköltséges volt, ami sokak anyagi lehetőségeit
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Támogatás összege: 9.735.120,- forint;
A gazdálkodási időszak 4. évére vállalt
mérték: 10 EUME.

2014. március

Deliné Nagy-Gál Rita
Móricgát, Felsőmóricgát 11.
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztatás
Őstermelők, gazdálkodók
határidők stb.












aktuális

teendői,

Őstermelői igazolványok újítása., szankció
mentes határidő 2014, március 19.utánna
is újítható, de az adó kedvezmény már
nem visszamenőleges hatályú
kamarai tagság, elmaradt kötelező
árbevétel adatközlés/tagdíj alap bevallás/
szankciómentesen 2014. február 25. A
későbbi bevallások anyagi szankcióval
járnak, ami a megállapított tagdíjon felül
közadó módjára behajtandó 25 000 Ft-ot
jelent. Sajnos a nem kellő tájékoztatás az
esetleges félrevezető információk, sok
tagnak komoly kárt jelent
a későbbi hasonló problémák elkerülése
végett, mindenki vegye komolyan a
kamarai
törvényt,
mely
minden
gazdálkodó,
őstermelő,
vállalkozó,
élelmiszer
feldolgozó,
forgalmazó
számára, tagdíjfizetéssel járó kötelező
kamarai tagságot ír elő. Az újonnan alakult
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
szolgáltatatásai jelentős résztét ebből a
tagdíjból és az állam által átadott
pénzeszközökből fedezi. Szolgáltatások:
pl:
ingyenes
őstermelői
igazolványkészítés, újítás, gazdálkodással
kapcsolatos
ügyintézés,
támogatás
igénylések, /ter. alapú/ szaktanácsadás,
útbaigazítás, képzés, oktatás, stb.
Agrárkamarai
kártya:
ez
egy
új
kezdeményezés,
melyet
úgy
kell
elképzelni, mint egy un. vásárlói kártyát,
birtokosa ezzel igazolja, hogy kamarai tag,
mely az előkészületek szerint, vásárlási
kedvezményre
fog
jogosítani
Pl.
üzemanyag,
vegyszer,
termelési
segédanyag, szolgáltatás, tb, ennek
részletei és a kedvezményt adó partner
hálózat kiépítése folyamatban van. Az
évente
rendezésre
kerülő
expo
rendezvényekre ingyenes bejutást ad.
a kamarai kártyák folyamatosan készülnek
el, egy részük már átvehető a
falugazdásznál
2013 évi monitoring adatközlés:
mivel az EU biztosítja a különböző
támogatások, pályázatok stb. anyagi
fedezetét
kíváncsi
hogy
ezek
a
pénzeszközök hogyan hasznosulta, a
kiadott támogatás hogyan befolyásolta a

Móricgáti ÚJSÁG






gazdálkodást. Ezért évente az EU
utasításinak
megfelelően
a
VM
megbízásból az MVH elvégzi a kötelező
adatgyűjtést. A mi esetünkben, azok az
érintettek,
akik
KAT/kedvezőtlen
adottságú,
AKG,
állatjóléti,
stb.
programokon indultak és nyertek. ezek
lehetnek visszamenőleges vizsgálatok
célszemélyei. Jelentősebb pályázatok
esetében célszerű a pályázatkészítő
segítségét igénybe venni, kisebb /KAT,
AKG, kisebb programok/ esetében saját
ügyfélkapu
esetén
önállóan
is
elkészíthető, de technikai megbízással
bármelyik falugazdász vagy külső személy
is eljárhat. Ehhez viszont feltétlen szükség
van a hozzáférési jelszóra /melyet a
terület
alapú
támogatásoknál
alkalmazunk/
A monitoring adatközlést személyre
szólóan nem hirdetik meg, aki úgy látja,
hogy érdekelt lehet benne személyesen
keresse meg a falugazdászt egyéb eddig
közreműködő tanácsadóját, részletes
tájékoztatás érdekében.
a monitoring adatközlés csak elektronikus
úton történhet, és csak a Mozilla Firefox
program alkalmazható
a 2014 évi kamarai tagdíj önbevallása,
áprilishónapban indul, kötelező, és
egyszerre végezhető a szintén akkor
induló 2013 évi Egységes terület alapú
támogatási kérelmek elkészítésével

Anyakönyvi hírek
2014. február 1-től február 28.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Tóth Sándorné,
Erzsébet, /élt 58 évet/

szül:

Kormányos

Búcsúzunk tőle!

Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 14.én, délelőtt 9 órától 11 óráig a Móricgáti
Művelődési Házban véradást szervezünk.

„Adj vért és ments meg három életet!”
A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum,
plazmakészítmények
és
vérlemezkekoncentrátum készül, így egy egység teljes vér 3
beteg életén segíthet.
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Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte
a 18. életévét, de még nincs 60 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg-ot.

/A személyi igazolványát és a TAJ kártyáját hozza
magával!/

letakarva.
Ezután
levesszük
a
fedést,
meglocsolgatjuk az időközben zamatossá vált
szafttal a húsokat, majd rászórjuk a reszelt sajtot.
Visszatesszük a sütőbe, de már nem takarjuk be.
Jó tíz perc elég ahhoz, hogy a sajt ráolvadjon a
csirkecombokra, a szaft pedig lágy és krémes
legyen.
Krumplipürével a legjobb!

Helyreigazítás

GYEREKEKNEK

Aki teheti jöjjön el és így segítsen
embertársain!

Forrás: www.ugymintotthon.blogspot.hu/

Sebestyén János falugazdász telefonszáma a
februári újságban tévesen jelent meg.
A helyes telefonszám: 06-30-2989116
Elnézést kérünk a tévedésért!

HUMOR
-Hány
tinilány
kell
egy
villanykörte
kicseréléséhez?
-10. Egy cseréli a körtét, a többi kilenc pedig 200200 képet készít a facebook-ra!


- Pálinkát ihatok, doktor úr?
- Már tegnap is megmondtam, hogy nem szabad
egy kortyot sem. Miért kérdi ma megint?
- Gondoltam, azóta fejlődött már valamit az
orvostudomány.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Fehérboros csirkesült
Hozzávalók:
 3 csirkecomb (forgónál kettévágva)
 2 nagyobb fej hagyma
 4 gerezd fokhagyma
 2 dl száraz fehérbor
 2-3 szelet bacon
 20 dkg gomba
 10 dkg reszelt sajt
 csirke fűszersó
 majoránna
Elkészítése:
A szalonnát szélesebb csíkokra vágjuk és
beleszórjuk a tepsibe. Erre fektetjük a fűszersóval
és majoránnával megszórt csirkecombokat.
A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk és
nagyobb darabokra vágva a hús mellé szórjuk. A
gombát nem tisztítjuk, csak jól megmossuk, a
nagyobbakat kettévágjuk. Ezek is a hús kísérői
lesznek a tepsiben.
Jöhet a fehérbor, majd az egészet lefedjük fóliával
és meleg sütőbe toljuk, ahol egy jó órát tölt
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A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a
helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe
édességet kap jutalmul.
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Készül a Móricgáti Teleházban.
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