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FELHÍVÁS
A Jászszentlászlói Helytörténeti Egyesület
vándorkiállítást tervez összeállítani a fotózás
megjelenésétől 1945-ig készült képekből.
Ebben a kezdeményezésben részt vesz:
Kiskunfélegyháza,
Kiskunmajsa,
Jászszentlászló, Szank, Csólyospálos, és
Móricgát.
A fenti települések mindegyike összegyűjti az
általa fellelhető – a saját településükhöz, vagy
lakosaikhoz kapcsolódó - képeket, melyekből
kiállítást állítanak össze, és mind a hat
településen be fogják mutatni.
Azzal a kéréssel fordulok a móricgáti
lakossághoz, hogy akinél még található 1945
előtt készült fénykép, jelezze Bozó Sándornénál
/06-30/591-0198/. A képeket visszaadjuk
miután számítógépre vittük őket, semmilyen
sérülést sem fognak szenvedni.
Bármilyen témájú képet örömmel fogadunk,
lehet esküvői kép, katona képek, családi képek,
ünnepségeken készült kép, stb.

Régebben mindig elszomorodtam, ha valahol egy
roskadozó, elhagyott tanyát láttam. Minden tanyához
történetek, sorsok fűződtek. Családok, generációk
éltek ott. Valaha még senki nem hitte volna, hogy
eltűnik a tanyavilág egyszer. Először a távolabbi
tanyák népe húzódott az újonnan alakult falucska,
nagyobbrészt sátortetős modern házaiba. Akkor úgy
gondolták,
hogy
ott
sokkal
nyugodtabb,
biztonságosabb körülmények között élhetnek. Volt is
ebben sok igazság. A tanyákhoz vezető, sokszor
alig járható dűlőutakon, nem kellet már órákat
gyalogolni egy kenyérért. Meg aztán most már van
villany, járda, fürdőszoba, na meg gázfűtés! A bolt,
az iskola, a kultúrház, minden annyira közel lesz
ezután. A munkahelyeket is el lehetett érni
kövesúton. Nem kellet már a biciklit tolni. Közelben
van buszmegálló is.
A tanyák hátrahagyott kertjeit sem sajnálták már,
mert az aszályos években a kutak úgyis kiszáradtak.
Nem termett meg ott már semmi. Minden emberi kéz
munkáját visszavett a természet. Ellenben a falu új
házai körüli kertekben minden meg volt, ami a
konyhában kellett. Sőt még újfajta, sokat termő
gyümölcsfáknak, meg nagy szemű szőlőlugasoknak
is maradt elegendő hely.
Ez a nagy változás megváltoztatta az emberek
életét. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy vége minden
gondnak, és Móricgát népének a jövője véglegesen
megoldódik.
De
a
tanyák,
majd
egész
tanyacsoportok elhalásának folyamata nem állt meg.
Lassan elérte a falut. Először a régi Móricgáti
faluközpont néptelenedett el, mondhatnánk néhány
év leforgása alatt. De az új falu sok házában sem
laknak már. A nép lassacskán elköltözik a temetőbe,
a fiatalok meg már régen a városokban, sőt sok
esetben külföldön élnek. De nem csak Móricgátot
sújtja ez a gyors elnéptelenedés, hanem a környező
falvak nagy részét ugyancsak. Sőt ez már országos
méretű jelenség.
Már többször írtam ezzel kapcsolatban, de sajnos
egy jó megoldás, amely megállítaná ezt a
folyamatot, mindeddig nekem sem jutott az
eszembe.
Írta Nagy Endre
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AZ ÉV ORVOSA PÁLYÁZAT
ASTELLAS-DÍJ - AZ ÉV ORVOSA 2014
PÁLYÁZAT

Az Astellas-díjat 2006-ban az
Astellas Pharma és annak
vezetőjeként Dr. Markovich
György alapította. A díj életre
hívásának
legfőbb
célja
kezdetektől fogva az volt,
hogy
a
hazai
egészségügyben
tevékenykedő,
sokszor
méltatlanul kevés elismerést
és
nyilvánosságot
kapó
orvosok és egészségügyi
szakdolgozók
áldozatos
munkájára
és
példaértékű
erőfeszítéseire
ráirányítsa
a
társadalom és a szakma figyelmét.

Az Év Orvosa pályázat kapcsán községünk
háziorvosát, dr. Hajagos Tóth Sándort is jelölték
a díjra. A jászszentlászlói és móricgáti
embereknek nem kell bemutatnunk a doktor úr
munkásságát, emberségét, hiszen mindenki jól
ismeri Őt.
A pályázat több lépcsőben zajlik:
A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK
Betegtörténetek beküldése: 2014. október 1. 2015. február 26., 24:00 óra
Zsűrizés (döntősök kiválasztása, rangsorolása):
2015. március 2-5.
Webes közönségszavazás: 2015. március 6. március 20., 22:00 óra
A közönségszavazás részeredményének
közzététele:
TOP20 – 2015. március 9. (hétfő), 10:00 óra
TOP15 – 2015. március 12. (csütörtök), 10:00
óra
TOP10 – 2015. március 16. (hétfő), 10:00 óra
TOP5 – 2015. március 18. (szerda), 10:00 óra
TOP3 – 2015. március 20. (péntek) 12:00 óra
Internetes közönségszavazás zárása: 2015.
március 20. 22:00 óra
A BEÉRKEZETT TÖRTÉNETEK ÉRTÉKELÉSE,
DÖNTÉS A NYERTES SZEMÉLYÉRŐL
Az Astellas-díj – Az év orvosa 2014 pályázat
közönségjelöltjeiről a nagyközönség és a pályázat
zsűrije együttesen, egyenlő súllyal dönt. A
betegtörténettel
felterjesztett
orvosoktól
a
szervezők e-mailen személyes információkat
kérnek be (szakmai hitvallás, önéletrajz), majd
azokat a beérkezett történetekkel együtt – a
jelölési
határidő lejártát követően
– a
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közönségjelölések zsűrije elé terjesztik. Minden
egyes jelölést – elsősorban az emberi és
társadalmi szempontokat mérlegelve – legalább
két zsűritag értékel, nagy hangsúlyt fektetve a
történetben megrajzolt orvos-karakter és a
méltatás leírására, illetve az orvostól érkező
dokumentumokra, a bemutatott életútra és napi
gyakorlatról szóló információkra.
A zsűri az értékelés során – mennyiségi
korlátozás nélkül - kijelöli a döntőbe tovább jutó
történetek körét és közöttük saját rangsort állít fel.
Mindez azonban csak egy pillanatnyi, kiinduló
állapotot eredményez, hisz a nagyközönség a
zsűri általi rangsort az internetes voksolás során
saját szavazataival tetszőlegesen befolyásolhatja:
megerősítheti azt, vagy akár éppen az
ellenkezőjére fordíthatja.
A
nagyközönség
bevonásával
zajló
közönségszavazáson idén is kizárólag a zsűri
által döntőbe juttatott történetek vehetnek
részt. Fontos szabály, hogy a közönségszavazás
teljes ideje alatt mindenki csak egyszer adhat le
voksot. A szavazás pontos menetét az indításkor
a
pályázat
weboldalán
(www.astellasdij.hu/evorvosa) tesszük közzé.
Az Astellas-díj – Az év orvosa pályázat
közönségjelöltjei közül végül az a történet és a
benne bemutatott orvos kerül első helyre és nyeri
ezzel a 2014-es Astellas-közönségdíjat, aki a
zsűri által felállított rangsor és az internetes
közönségszavazás összesített eredménye alapján
a legmagasabb pontszámot éri el.
A doktor úr jelölőjének történetét az alábbi címen
olvashatják el:
http://evorvosa.astellasdij.hu/candidates/660
Történetüket
itt
küldhetik
be:
http://evorvosa.astellasdij.hu/
Kérjük, hogy Önök is támogassák Őt történetük
beküldésével, és majd az internetes szavazáskor!
Azoknak, akik nem rendelkeznek a megfelelő
technikai
feltételekkel,
de
mindenképpen
szeretnének az internetes szavazásban részt
venni, segítséget kívánunk nyújtani.
Tehát, ha nem rendelkezik internettel, akkor ügyfélfogadási és nyitvatartási időben szavazhat:
Móricgáton: A Művelődési Házban, a Könyvtárban
(Tel.: 06-30/591-0198)
A pályázatról minden információt megtalálhatnak
a hivatalos oldalon:
http://evorvosa.astellasdij.hu/
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AGRÁRKAMARAI HÍREK
Változott a falugazdász iroda ügyfélfogadási
rendje.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun
megyei vezetésének döntése értelmében 2015.
február másodikától a Móricgáti falugazdászi
iroda ügyfélfogadási ideje hétfőn 0800 – 1200
órára változott.
A fenti ügyfélfogadási időben Csányi György (tel:
30/288-18-80) személyében új falugazdász látja el
a település gazdálkodóit. Az agrárgazdasági
kamara által működtetett falugazdász hálózat
útján ellátott feladatkör is változott, bővült.
Mivel
fordulhatnak
a
termelők
a
falugazdászokhoz:
Továbbra is fontos és széles kört érintő feladat az
őstermelői
igazolványok
kiadásával,
érvényesítésével, visszavonásával összefüggő
feladatok ellátása.
Nagyon fontos a mezőgazdaságot érintő
kormányzati döntésekről, valamint az egyes
agrártámogatási
lehetőségekről
és
az
agrárgazdasági
tevékenységekre
vonatkozó
előírások,
jogszabályok
változásairól
való
folyamatos tájékoztatás nyújtása. A földforgalom
és földhasználat új szabályaira vonatkozó
általános
ismeretekről
tájékoztatás,
amely
azonban nem
terjedhet ki az okiratok
szerkesztésére.
Technikai közreműködőként az agrártámogatások
igénybevételével
összefüggő
elektronikus
kérelmek,
adatszolgáltatások,
helyszíni
ellenőrzési jegyzőkönyvekre teendő észrevételek
benyújtása (MVH, NÉBIH). Az egyre fogyatkozó
számban előforduló postai úton benyújtandó
kérelmekhez nyomtatvány biztosítása, azok
kitöltésének segítése.
Természetesen
a
kamarai
tagsággal,
tagdíjfizetéssel
kapcsolatos
ügyintézés
és
felvilágosítás is a feladataink közé tartozik.
A fenti feladatokat a köztestület működését
szabályozó törvény előírásai szerint, a kamarai
tagokat megillető térítésmentes alapszolgáltatás
keretében látja el a kamarai ügyfélszolgálat.
Nem feladata a kamarai ügyintézőnek a
nyomtatványok kitöltése – kizárandó a későbbi
felelősségi vitákat – sem az adó és
társadalombiztosítási
ügyekben
a
konkrét
személyre szabott tanácsadás, illetve az adó-,
illeték-, vám-, társadalombiztosítási járulék
ügyintézésekhez kapcsolódó elektronikus kérelem
benyújtás. Ez utóbbi ügyekben az érintett
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szervezetek vagy ilyen típusú szolgáltatók tudnak
segítséget nyújtani a gazdálkodóknak.
A falugazdász hálózat számos egyéb a tagjainkat
közvetlenül nem érintő feladatot is ellát pld.
termésbecslés,
belvízhelyzetről
adatgyűjtés,
közreműködés
a
támogatások,
elemi
kárbejelentések helyszíni ellenőrzésében stb.
Az agrárgazdasági kamara tervezi térítés
ellenében
igénybe
vehető
szolgáltatások
bevezetését is a közeljövőben, mint például a
tápanyag gazdálkodási tervek készítése. Ezekről
bevezetésüket követően biztosítunk részletes
információkat.
Gyuris Ferenc
vezető falugazdász

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából
tisztelettel meghívom önt a A 2015-2020 közötti
KAP
szabályozásával,
közvetlen
támogatásokkal, piaci támogatásokkal és
vidékfejlesztési
tervezéssel
kapcsolatos
tájékoztató
tárgyban
tartott
csoportos
tájékoztatásra.
A tanácsadás helye: Művelődési Ház, 6133
JÁSZSZENTLÁSZLÓ Kossuth utca 7.
A tanácsadás ideje: 2015.02.19 14:00-16:00 (2
óra)
Napirendi pontok, témák:
1/
Tájékoztató
a
zöldítés
szabályainak
értelmezéséről a Kézikönyv alapján, a gazdák
teendőiről az egységes kérelem beadásának
megalapozásához
2/
Aktualitások:
őstermelő
igazolványok
érvényesítése,
kérődző
szerkezetátalakítási
nyilatkozatok
beadása,
monitoring
adatszolgáltatás
Kérem,
részvételi
szándékát
legkésőbb
2015.02.18-ig jelezze a csanyi.gyorgy@nak.hu
címen, vagy a 30/288-18-80-as telefonszámon!
Megtisztelő jelenlétére számítok!
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Csányi György
falugazdász

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Január hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.
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HUMOR
Ha a férfiak lennének a világ urai...
A nőnapot áttennék február 29-ére.
A nyakkendőt nem lenne muszáj megkötni. A
sliccet meg felhúzni.
A mellnagyobbító műtéteket besorolnák a TBtámogatottak közé.
Minden nő allergiás lenne az aranyra,
drágakövekre és a bundára.
A női orrban lenne egy speciális filter, ami elnyeli
a sör-, izzadság- és hagymaszagot.
Macskát kizárólag a kínai éttermek hűtőjében
lehetne tartani, és a céllövöldében mint céltárgyat.
Minden telefonba be lenne építve egy szerkezet,
amely 10 perc után automatikusan bontja a
vonalat.
A női mell bámulása első találkozáskor szerelmi
vallomásnak minősülne.
Aki a belső sávban hatvannal megy, azt a
helyszínen lelőnék.
A lányuk férjhez adása után az anyák egyszerűen
elfelejtenék azok létezését is. így meg lenne oldva
az anyósprobléma.
Feltalálnák azt a zoknit, amely magától megtalálja
a párját, bárhol is hagyták őket a lakásban.
A vécéülőke azonnal felcsapódna, amint felkelnek
róla.
A szemeteszsákok önállóan elhagynák a házat.

Kelesztés nélkül is szépen fel fognak jönni a
pogácsák a sütőben, és még másnap is puhák és
omlósak maradnak. Használhatunk füstölt sajtot
is, akkor még finomabb!
Forrás: www.krisztakonyhaja.blogspot.hu

GYEREKEKNEK

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Duplán sajtos pogácsa - kelesztés nélkül
Hozzávalók:
40 dkg liszt
25 dkg puha margarin (vagy vaj)
2 dl tejföl
3 dkg élesztő
15 dkg reszelt sajt + 15 dkg a tetejére
2 tk. só
Tetejére:
2 tojássárgája (megkenéshez)
15 dkg reszelt sajt
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, belekeverjük
a sót, közepébe öntjük a tejfölt és rámorzsoljuk
az élesztőt (nem kell felfuttatni). Kissé elkeverjük
a tejfölben az élesztőt, majd a reszelt sajtot is
hozzáadjuk, és jól összegyúrjuk a tésztát.
Lisztezett
deszkán
kinyújtjuk,
és
pogácsaszaggatóval,
tetszőleges
méretre
kiszaggatjuk.
Sütőpapíros
tepsire
rakjuk,
megkenjük a tojással, mindegyik tetejére teszünk
egy csipet reszelt sajtot. 190 fokos sütőben kb. 15
perc alatt készre sütjük, amíg szép piros ropogós
lesz a sajt a tetején.
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Kösd össze a számokat emelkedő sorrendben!
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe
édességet kap jutalmul.
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Felelős kiadó: Csontos Máté
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Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné
Tel: 77/491-010
Készül a Móricgáti Teleházban.
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