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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Most már a Jánoshoz hasonló göbölyjárási Mórici 
fiataloknak is megadatott, hogy tanuljék. Hetente 
kétszer mentek a Tsz irodához, úgy estelente a 
munka után. Ott aztán szakszerűen képezték őket a 
növénytermelés csínjára-bínjára. Érdekelte is őket, 
így szívesen mentek. Megtanulták a 
palántanevelést, a gyümölcsfák oltását szemzését. 
Melegágyak építését, abban való termelést, a földek 
megfelelő trágyázását, megművelését.  
A termelőszövetkezet megszervezte ezt az ingyenes 
szakképzést. Volt is jelentkező bőviben, még egy két 
asszony is belevágott ebbe az egy éves 
gyorstalpalóba. Aztán mindannyian sikeres vizsgát 
tettek. Majd szétrakták őket a 
termelőszövetkezetnek arra a részeire, ahol a 
legjobban volt szükség a frissen végzett 
szakemberekre. 
Jánost az agronómus mindjárt brigádosnak 
ajánlotta, amire az elnök azonnal  rá is bólintott. Mert 
János igen jó hírnek örvendett, szorgalmával, 
segítőkészségével. Az alig harminc éves fiatalember 
már öt gyermeknek örvendhetett. A brigádosi 
fizetéséből, meg a Felesége által a piacon eladott 
baromfik után  félrerakosgatott forintokból aztán  
hamarosan egy szép fejős tehenet vettek és 
köthettek az eddig üres jászol elé. 
Annak bizony hamarosam borja lett, így már a 
gyerekek kettőt legeltettek az árokparton. Most már 
volt tejhaszon is bőven, minden reggel két teli 
kannával várták a tejgyűjtő kocsit.  

A  lehető legjobban alakult a család jövője. Vehettek 
új cipőt a gyerekeknek, meg más egyebet, amire 
eddig sosem tellett.  
De minden jónak vége szakad egyszer! Az egyik 
nap lezárták a Tsz istállóit, sőt az oda vezető utakat 
is. Egy gümőkor nevű betegség, amelyet száj és 
körömfájásnak is hívtak, terjedt megállítatlanul a Tsz 
marhái között. Már csak fertőtlenítő helyeken át 
lehetett ki- és bejárni. Aggódva figyelték, ahogy a 
gyönyörű állomány lassan lebetegszik, és elhullik. 
Az egyik nehéz nap után János fáradtan 
hazaérkezett, és alig szállt le a kerékpárjáról, már 
jött elébe a síró felesége. A gyerekek 
megszeppenve álldogáltak a gang ajtajában. De az 
apjuk most rájuk sem pillantott, hanem sötét arccal 
követte asszonyát az istállóba. Már mindkettő állat 
lesántulva, igen nagy fájdalmak alatt bámult a 
gazdára, talán segítségben reménykedve. János 
egész éjjel velük maradt. A fejőszéken üldögélve 
várta a reggelt. Mikor a gyerekek elindultak az 
iskolába, épp akkor húzták ki a szomszédok a két 
elhullott jámbor állatot. Apjuk ott állt tehetetlenül, 
összeroppanva. Akkor látta a család először sírni ezt 
az erős embert, akin eddig sohasem fogott ki semmi, 
mindenre talált megoldást. Ha kellett három helyett 
is dolgozott. De most csak állt ott meggörnyedve, és 
kabátja ujjába törölgette a borostás arcán aláfolyó 
könnyeket.  
 

írta Nagy Endre 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

földhasználati és földművelési nyilvántartásról 

Az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) az 
illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem 
értve az erdő művelési ágban nyilvántartott 
földrészleteket – használatáról és a földhasználókról 
önálló nyilvántartást vezet (földhasználati 
nyilvántartás). 
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A földhasználat saját tulajdon, szívességi használat, 
haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés és 
kivételes esetekben alhaszonbérlet jogcímén vehető 
nyilvántartásba. 
A földhasználó a használatot annak megkezdésétől 
számított 30 napon belül, formanyomtatványon 
köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni 
nyilvántartásba vétel céljából. 
A földhasználati jogosultság átengedését minden 
esetben szerződésbe kell foglalni. 
A haszonbérbe adó köteles a haszonbérleti 
szerződést – annak aláírását követő 8 napon belül 
– a föld fekvése szerint illetékes települési jegyző 
útján hirdetményi úton (kifüggesztés) közzétenni. 
Haszonbérleti szerződés legalább 1 gazdasági évre 
és legfeljebb 20 évre köthető meg. 
A járási földhivatalok a földművelésekről, a 
mezőgazdasági termelőszervezetekről és a 
mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást 
vezetnek. 
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 
formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes 
földhivatalhoz. 
Annak érdekében, hogy földhasználati és 
földművelés nyilvántartási bejelentésüknek eleget 
tudjanak tenni és kérdéseikre szakszerű választ 
tudjanak kapni Kiskunmajsán, a  

Járási Hivatal épületében minden hónap 2. és 4. 
hétfőjén 9-12 óráig 

földhasználattal foglalkozó ügyintéző jelenlétét 
biztosítjuk. 
Forduljanak hozzánk bizalommal! 
 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 

Sikeres minősítő gyakorlat Kiskunmajsán 
 

2013 őszén Kiskunmajsai járásban is megalakult 
az önkéntes mentőszervezet. A szervezet 
gerincét a Kiskunmajsai- és a Csólyospálosi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek adják, valamint a 
települési önkormányzatok és a Kiskunmajsai 
Járási Hivatal is delegált tagokat. A 
megalakuláskor megtörtént az alapképzés, 
valamint a rendszerbeállító gyakorlat is. 

 

Már csak a minősítés maradt hátra, amelyet az idei 
nyár első igazán meleg szombatján, június 7-én 
tartott meg a Kiskunmajsai Járási Önkéntes 
Mentőcsoport. A minősítő gyakorlat végrehajtását a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kollégái minősítették. 
A gyakorlat célja volt a segítségnyújtás nagy 
kiterjedésű viharkárok esetén, útra dőlt fák 
elhárításában, valamint nagy mennyiségű esőzés 
esetén szivattyúzási feladatok végrehajtása, 
melynek során a mentőszervezet műszaki-, 

logisztikai-, infokommunikációs- és egészségügyi 
csoportjai egymással és a parancsnoksággal 
együttműködve szervezték meg a mentési feladatok 
végrehajtását. Az egyes munkacsoportok vezetői a 
viszonylag nagyobb távolságok miatt EDR-rádión 
tartották a kapcsolatot, melynek során 
gyakorolhatták a rádióforgalmazást. 
A gyakorlat a szervezet tagjainak riasztásával indult, 
akik a meghatározott időn belül meg is érkeztek a 
megalakítási helyre. Regisztrációt követően Csillag 
Tamás tű. hadnagy rövid eligazítást, majd 
munkavédelmi oktatást tartott. Ezt követően 
megtörtént a védőruhák és eszközök felvétele, majd 
a mentőcsoport átvonult a feltételezett káresemény 
helyszínére, a csólyospálosi határba, ahol sátrat 
állítottak, beüzemelték az aggregátort. A műszaki 
munkacsoport az útzárat képező kidőlt fákat 
láncfűrésszel feldarabolták és félrehordták, valamint 
a közelben lévő lakóépületről is eltávolították a rádőlt 
fákat, s a sérült tetőszerkezetet fóliával borították a 
további beázás elkerülése céljából. 
Jutott feladat az egészségügy csoport tagjainak is, 
hiszen egy korhadt fa rádőlt egy, a helyszínen 
tartózkodó személyre, akit a kárterületről megfelelő 
ellátás után ki kellett hozni, hogy a mentők a további 
kezelések céljából a kórházba szállíthassák. 
A mentőcsoport a minősítő gyakorlat második 
részében egy belvízzel veszélyeztetett épület 
homokzsákokkal történő megvédését hajtotta végre, 
majd egy elöntött pincéből szivattyúzták ki a vizet. 
A Kiskunmajsai Járási Mentőcsoport a gyakorlat 
feladatait sikeresen végrehajtotta, így a minősítési 
feltételeknek megfelelt. Gratulálunk!  

 

dr. Kiss Melinda 
Helyi Védelmi Bizottság elnök 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

2014. április 1-től április 30.-ig 
 

Halálozás: Kiss Jánosné, élt 90 évet 

Búcsúzunk tőle! 

 
2014. május 1.-től május 31.-ig 

 

Születés: Kis-Szabó Viktor György, szülei: 
Balogh Magdolna és Kis-Szabó László. 

Gratulálunk nekik! 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Bárkányi László, élt 80 évet, 

Kaltenecker Mihály, élt 66 évet, Győri József, élt 
72 évet. 

Búcsúzunk tőlük! 
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V Németh Zsolt Vidékfejlesztési államtitkár 
sajtótájékoztatója. 

 

Újabb, mintegy 4,5 milliárd forintos forrás segíti a 
fiatal gazdák elindulását - közölte V. Németh Zsolt a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) tartott 
sajtótájékoztatón. 
A vidékfejlesztésért felelős államtitkár hozzátette: a 
forrásra, amely még a 2007-2013-as programozási 
időszakból származik, május első két hetében 
lehetett pályázni. A vissza nem térítendő 
támogatásra, amelynek összege maximum 40 ezer 
euró (mintegy 12 millió forint), csaknem 2900-an 
pályáztak a fiatal - 18-40 év közötti - gazdák közül. 
Várhatóan mintegy ötszázan részesülnek majd a 
támogatásban. Az államtitkár szerint valószínűleg a 
más területen fel nem használt pénzekből is 
csoportosítanak át erre a területre, az igény ugyanis 
jelentős volt, több mint 34 milliárd forint. 
V. Németh Zsolt emlékeztetett: az unió 2013-ig tartó 
pénzügyi időszaka keretének terhére már három 
hasonló pályázatot írtak ki. Ezekre összesen 32,3 
milliárd forint kifizetést teljesítettek, mintegy 3300 
fiatal gazdának. A pályázatok célkitűzése, hogy 
javuljon a gazdálkodók korösszetétele, továbbá a 
birtokstruktúra is kedvező irányba változzon, 
valamint növekedjen a vidék népesség-megtartó 
ereje. 
A mostani pályázaton azok indultak jó eséllyel, akik 
18 évnél idősebbek, de a 40. életévüket még nem 
töltötték be, és első alkalommal hozzák létre 
gazdaságukat. Emellett vállalják, hogy a gazdaság 
vezetőjeként azt öt évig fenntartják, továbbá 
rendelkeznek a mezőgazdasági termeléshez 
szükséges szaktudással. A pályázatok elbírálásakor 
előnyt jelent, ha az adott gazdaság hátrányos 
helyzetű régióban működik, a fiatal gazda tanyán, 
vagy majorban él, illetve oda kíván költözni, a 
pályázó nagy kézimunka-igényű tevékenységet - 
állattenyésztést, kertészkedést - kíván folytatni, van 
szakmai gyakorlata és a továbbképzést is vállalja – 
fűzte hozzá az államtitkár. 
Beszélt arról is: akik nem nyertek, azoknak a 
mostani - 2014-2020-as - uniós programozási 
időszakban lesz lehetőségük pályázni, igen jelentős 
forrásra, mivel az egyik tematikus alprogram például 
a fiatal gazdák támogatását szolgálja. De az I-es 
pillér forrásaiból is kiemelt támogatást kaphatnak - 
tájékoztatott V. Németh Zsolt. 
A sajtótájékoztatón elhangzottak azért is fontosak 
mert köztudott, hogy mind az európai mind a magyar 
gazdatársadalom elöregedőben van. Tisztelet a 
kevés kivételnek, a mai fiatalabb korosztályok 
számára  kevésbé vonzó a mezőgazdasági 
életpálya .Ez jórészt érthető is, hisz a 
mezőgazdaságból élő megelőző korosztályok, 
nehéz, munkás, sok lemondást igénylő, élete,sem 
anyagilag sem erkölcsileg nem kapta meg azt az 
elismerést ami járt volna neki. A mezőgazdasági 
életforma, mint életpálya sok esetben sok 
lemondást, igényel, mely ritkán jár együtt kellő 

anyagi és erkölcsi elismeréssel a társadalom 
részéről.  
A mezőgazdasági életpálya nem csak egyszerűen 
egyfajta tevékenység, hanem hívatás is egyben 
mely az anyagi, és erkölcsi elismerés mellett sok 
lemondást, sokszor nehéz életkörülményeket, 
kockázat vállalást és örökös ismeretgyarapítást 
igényel. Valahol érthető, hogy a fiatalabb 
korosztályok idegenkednek ettől, bízva abban, hogy 
van ettől sikeresebb, jövedelmezőbb és kevesebb 
nehézséggel járó tevékenység is. Az államtitkári 
tájékoztatás egy igen fontos ponton ígér segítséget, 
de sok idő kell még ahhoz, hogy a társadalom is 
elismerje a mezőgazdasági tevékenységet 
hivatásszerűen folytatók munkáját.  A pálya vonzóvá 
tétele érdekében sokat tehet a mindenkori 
gazdasági politikai vezetés, az oktatás, a 
népművelés, és a különböző társadalmi 
szervezetek. Akkor lesz vonzó a mezőgazdasági 
életpálya ha, elkészül a korábban meghirdetett 
mezőgazdasági életpálya modell, mely vezérfonala 
lenne és kiszámíthatóságot kínálna az 
érdeklődőknek. 
 

 

Hálózat a közösségért 2014-2015” 

áramdíj fizetést segítőprogram 
 

Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 2014. május 21-től újra támogatási 
pályázatot hirdet az áramdíj megfizetésével küzdő 
háztartások megsegítésére az EDF DÉMÁSZ 
szolgáltatási területén.  
A programról bővebb információt a halozat.maltai.hu 
internetes oldalon találhat.  
A program elérhetőségei: telefon: 06-1-3914-757,  
e-mailcím: halozat@maltai.hu 
Pályázati feltételek  
Pályázatot nyújthat be az, aki:  

 szociálisan rászoruló és nehéz anyagi 
helyzetben levő,  

 életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ 
szolgáltatási területén a megpályázott 
fogyasztási helyen él  

 az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott 
fel vagy nehezen fizeti meg az 
áramszámláját  

 az EDF DÉMÁSZ-tól kapta/kapja az áramot, 
mint egyetemes szolgáltatótól  

 a fogyasztási hely lakóingatlan, (nem 
gazdasági létesítmény, munkatelep, stb.)  

Támogatás kérhető:  
• az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott 

tartozások rendezésére (részszámla, 
elszámoló számla)  

• hátralék mentesség megtartására fix 
összegű támogatás  

Pályázatot az alábbi kategóriákba adhat be:  
• HÁTRALÉKOS:  

 kikapcsolt fogyasztó  
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 hátralékos fogyasztó  

 előre fizető mérővel rendelkező hátralékos 
fogyasztó. A támogatás mértéke a hátralék 
nagyságától függ és legfeljebb a felét vállalja 
át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de a 
legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12 
havi részletfizetést lehet kérni az önrész 
rendezéséhez, de a törlesztő részlet nem 
lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.  

•HÁTRALÉKMENTES:  

 rendszeresen fizető, nehéz szociális 
helyzetben levő fogyasztó  

 előrefizető mérővel rendelkező 
hátralékmentes fogyasztó. 3 részletben 
kaphat összesen 15 illetve 9 ezer Ft előre 
meghatározott összegű támogatást 
jóváírásként a támogatott pályázó, 
amennyiben megőrzi hátralék mentességét 
2014 decemberéig.  

Pályázatot benyújtani 2014. május 21. és 2015. 
szeptember 15. között lehet (kivéve, aki 
rendszeresen fizetőfogyasztó vagy hátralékmentes 
előrefizető mérővel rendelkező fogyasztó ebben az 
esetben 2014. június 30-ig) a halozat.maltai.hu 
weboldalon keresztül.  
A pályázat benyújtásához a helyi családsegítőtől és 
a kiemelt Máltai Pontoktól tudnak segítséget kérni. 
 

HUMOR 

 
Írországban egy nagypapa háborús élményeit 
meséli az unokájának: 
- Körülvett minket az ellenség, minden élelmiszerünk 
elfogyott. Nem volt mit ennünk, és nem volt egyetlen 
csepp whiskynk sem. Már majdnem szomjan 
haltunk…… 
- De nagypapa, víz nem volt a közelben? 
- Az volt, fiacskám, de mosakodni nem értünk rá! 

 
- Mi van ebédre drágám? 
- Semmi. 
- De tegnap se volt semmi! 
- Hát… Két napra főztem! 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Császárszelet 
 

Hozzávalók: 

 6 szelet sertéskaraj, vagy csirkemell, 

 kevés liszt, olaj, vaj 

 1 evőkanál paradicsompüré 

 10 dkg gyufametélt 

 1 dl tejföl 

 1 tojás 

 10 dkg trappista sajt 

 só 
A hússzeleteket vékonyra klopfoljuk, majd 
megsózzuk és lisztbe forgatjuk. 

Nagy lábasban kevés olajat hevítünk, a húsok 
mindkét oldalát ropogós-pirosra sütjük, majd a 
zsiradékból kivéve félretesszük. A visszamaradt 
zsírban egy kanálnyi lisztet pirítunk, hozzáadjuk a 
paradicsompürét és felöntjük egy decinyi vízzel, 
majd összeforraljuk. 
Akkora tepsibe öntjük, amekkorába a hússzeletek 
beleférnek, egymás mellé a szaftra fektetjük az 
elősütött karajszeleteket. Sós vízben megfőzzük a 
metéltet, leszűrjük, és elkeverjük egy kevéske vajjal. 
A tojást enyhén felverjük, hozzáadjuk a tejfölt. A 
tésztát belekeverjük a tojásos tejfölbe. 
A hússzeletekre halmozzuk a tésztás masszát, majd 
reszelt sajttal szórjuk meg a halmokat. 
Előmelegített, 180 fokos sütőben szép pirosra 
sütjük. Savanyúsággal körítve tálaljuk. 
forrás: www.hankka.blogspot/hu 

 

GYEREKEKNEK 

 
Ha leírod az alábbi szavak ellentétes párját, a 
kezdőbetűket függőlegesen összeolvasva egy mezei 
rágcsáló nevét kapod. Ki írt verset egy fiúcskának 
erről az állatról? 
 
ÜGYES …………………………………… 

SZORGALMAS …………………………………… 

EGYENES …………………………………… 

BETEG …………………………………… 

 

Ha a megfejtést behozod a szerkesztőségbe, 
édességet kapsz jutalmul! 

 
 

 

 

 

 

 

Köszönet  
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szeretett halottunk 

 

VARGA PÉTER 

 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

 

A gyászoló család   
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