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SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG

Az ünnepelt leányával és Sándor testvérével.

Településünk egyik tiszteletreméltó lakosa,
Kovács Mihály a közelmúltban ünnepelte 90.
születésnapját.
Ebből a jeles alkalomból meghitt családi
ünnepségen köszöntötte őt családja; leánya, veje,
unokái, dédunokája. A család nagy örömére
szolgált, hogy vele ünnepelhetett négy testvére is,
akik a sors csodájaként 80-90 évesen, szintén jó
egészségben vannak még közöttünk.

A 90 év egy csodálatosan szép kor, egy olyan idő,
amit csak kevesen érnek meg. Családon belül
pedig egy ilyen alkalmat ünnepelni hatalmas
pillanat. Mint elmondták: a család minden napért
hálás, amit Mihály bácsival együtt tölthetnek.
Isten éltesse sokáig, maradjon még hosszú –
hosszú évekig velünk!

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Elkezdődött a szociális rendszer megújítása
– A szociális támogatások egy része új
helyen igényelhető

A testvérek: Erzsébet, Terézia és Péter

A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2015. március 1-től
jelentős mértékben átalakul. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az
aktív
korúak
ellátására
vonatkozó
támogatások, vagyis a rendszeres szociális
segély helyébe lépő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a
foglalkozást helyettesítő támogatás a
jövőben a járásoknál intézhető.

/jobbról balra/
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Az állam által kötelezően nyújtandó szociális
ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok
állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt
ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását
érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a
járási hivatalok állapították meg.
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem
foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás. Ezen
ellátás keretében kétféle támogatás állapítható meg,
a foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a
rendszeres
szociális
segély
helyébe
lépő
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás.
A jogszabályi rendelkezések alapján 2015. március
05. napjáig még a települési önkormányzatok fogják
folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó –
2015. február hónapra járó – támogatási
összegeket. A 2015. március hónapra járó – április
5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már
a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok
gondoskodnak majd.
Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése
alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek
kiutalásra, a támogatások készpénzben történő
kifizetésére nincs lehetőség. Fontos, hogy a fenti
támogatások
igénybevételéhez
rendelkezni
szükséges számlaszámmal, vagy olyan pontos
lakcímmel, ahol ténylegesen tartózkodik az ügyfél,
annak érdekében, hogy az ellátását időben
megkapja. A Járási Hivatalban nem történik helybeni
kifizetés, mivel a támogatást ugyan helyben
állapítjuk meg, de a teljesítéséről, a kifizetésről a
Kormányhivatal rendelkezik.
A Kiskunmajsai Járásában az aktív korúak
ellátásával kapcsolatos támogatások, így a
foglalkoztatást
helyettesítő
és
az
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás
a
Hatósági
Osztály
szociális
ügyintézőinél intézhető.
A helyi önkormányzatok felelőssége a helyi
viszonyok ismeretére építve növekszik a helyi
közösség szociális biztonságának erősítésében,
azzal, hogy a jövőben önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek mellett, saját belátásuk
szerint az önkormányzatok feladata lesz a szociális
jellegű segélyek biztosítása. Az állam azonban az
erre a célra elkülönített keretből támogatást biztosít
azon önkormányzatok számára, amelyek nem
rendelkeznek megfelelő forrásokkal a feladat
kielégítő ellátására.
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve
egységesen települési támogatás lesz, amelynek
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jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok
határozhatják meg.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat
érintő, 2015. március 01-től hatályos változásokkal
kapcsolatos részletes tájékoztató anyag elérhető a
www.bkmkh.hu weboldalunkon.

A
járásunkhoz
tartozó
településeken
(Csólyospálos, Kömpöc, Szank, Jászszentlászló,
Móricgát) ügysegédek heti rendszerességgel
ügyfélfogadást
tartanai
a
polgármesteri
hivatalokban,
akikhez
kérelmeiket
szintén
beadhatják az alábbi időpontokban:
Kedden:

900 – 1100 óra: Szank
1130 – 1230 óra: Móricgát
1300 – 1500 óra: Jászszentlászló
Szerdán:
830 – 1030 : Csólyospálos
1100 – 1200 : Kömpöc
Kérjük,
amennyiben
a
jogosultság
megállapításához szükséges adataikban változás
következik be, azt 15 napon belül hozzánk
jelentsék be.
Kérdéseikkel és kéréseikkel forduljanak hozzánk
bizalommal.
Dr. Kiss Melinda
hivatalvezető
BKMKH Kiskunmajsai Járási Hivatal

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Kint megszólalt a nyitni kék. Ez a csodálatos üzenet
végig röppent a kertek fölött, belopakodik a tanyák
vaksi ablakszemein. Katica néni is kicsoszogott a
görbe botjára támaszkodva. A tavaszias napfény
meg simogatta a ráncos arcát. Leült a katlan mellé.
Ezt a kis padot még a szegény meg boldogult Ura
csinálta neki valaha.
- Nyitni kék, nyitni kék! Zendült fel újra a kis madár
éneke, valahonnét egészen közelről. Fölpillantott,
hunyorogva próbálta meglátni az ágak között daloló
cinegét. De végül az igen megvékonyult, korhadozó
nádtetőn állapodik meg a tekintete. Javítani kéne, a
kamrába már néha be is ázik. De kit küldjön föl?
Nincsen már erre felé olyan ember, aki a nádtetők
javításához is értene. Lánya az messzire került, már
vagy két éve nem is volt itthon. Csak hébe-hóba küld
egy képeslapot az anyjának. Ebben minden jót
kíván, meg hogy mennyire szereti. De hát nekik sem
könnyű, sokba van a két nagy gyerek taníttatása,
meg ilyesmiket ír. Aztán még odaírja azt is, Anyukám Magának még ott kint a legjobb, higgye el,
ott nem kell magának semmivel idegeskednie.
Katica néni ezen elgondolkodik. Hát nagyon rossz
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sora valóban nincs. Azt a pár jószágot még el tudja
látni. A kertben is valamicske megterem.
Igaz a két utolsó évben már az egyik kedves
szomszéd szántotta fel neki a kis traktorával. Amíg
az a derék Ura élt, bizony két tehén is volt a
istállóban. Ló is, meg kocsi is volt. Még csak tizenhét
éves lehetett, amikor hozzáment ahhoz a jó
emberhez. Jó kinézetű Mórici legény volt, szívesen
jött vele. Megéltek együtt sok szép évet, hiányt nem
szenvedtek. Mindig nagy megértésben, sosem
zsörtölődtek. Csak az az egy leányuk született, őt is
messzire vetette a sors. Egyszer reggelizés közben
azt mondta az Ö jó ura. – Most már itt kell hogy
hagyjalak, és már többet nem is bírt szólani. Az a
nagy erős ember az asztalra borult, az orvos szerint
azonnal meghalt. Katica néni az óta is gyászolja. A
kalapja most is ott lóg a fogason, mintha még mindig
itt volna.
-Nyitnikék, nyitnikék, hangzik újra. A néni üldögél az
ölében összekulcsolt kézzel. Arcán egy nagy
könnycsepp gördül alá. Halkan megszólal, nyitnikék,
bizony nyitnikék, drága kis madárkám. Elnéz az
elcsapott gyümölcsös irányába. Nem kell már nyitni,
a nagy részben száraz szőlőtőkéket, hiszen már
évek óta be sem takarta azokat senki.
Írta Nagy Endre

műanyaghulladékok, zöld hulladékok (biológiailag
lebomló hulladékok).
A
lomtalanítás
során
a
hulladékokat
a
következőképpen kérjük kihelyezni: A kis térfogatú
hulladékokat zsákban összekötözve, A növényi
eredetű hulladékokat összekötve.
hulladékok:elemek,
akkumulátorok,
festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak,
lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok és minden
egyéb
veszélyes
hulladéknak
minősülő
anyagok,háztartási-,
információs-,
távközlési-,
szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok
nem kerülnek elszállításra!
Veszélyes

Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel
mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon
kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

KATOLIKUS HÍREK
Ünnepi miserend
Március 15: Fél 11 órakor nagyböjti lelkigyakorlat
Puskás Antal atyával /gyónási lehetőséggel/.
Március 29: Virágvasárnapi szentmise fél 11 órakor.
Passió felolvasása a móricgáti hittanosok
részvételével.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Április 4: nagyszombat esti feltámadási vigília 18
órakor. Tűzszentelés.

Anyakönyvi hírek
2015. február 1-től 28-ig

Április 5: Húsvéti vasárnapi feltámadási szentmise
fél 11 órakor, körmenettel.

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Endre István, élt 81 évet.

HÁZIASSZONYOK ROVATA

Búcsúzunk tőle!
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 20.-án,
délelőtt 9 órától 11 óráig a Móricgáti Művelődési
Házban véradást szervezünk.

Lomtalanítási tájékoztató
A lomtalanítást Móricgát területén az FBH-NP Kft.
/Vaskút/ végzi 2015. április 7.-én.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A
lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti
közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt
a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és
a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi
erővel legyen elvégezhető!
A lomtalanítás során a következő hulladékok
kerülnek begyűjtésre: Nagy térfogatú lomhulladékok
(szekrény,
ágy...),
fém-,
fa-,
papír-,
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Velencei álom szelet
Hozzávalók A sárga piskótához (2×):
 2 tojás,
 2 ek porcukor,
 2 ek liszt,
 1 késhegynyi sütőpor.
A barna piskótához (1×):
 2 tojás
 2 ek porcukor
 2 ek kakaópor
 1 ek liszt
 1 késhegynyi sütőpor
A megsült és kihűlt lapok locsolásához:
narancslé.
A krémhez:
 2 cs vaníliás pudingpor
 6 dl tej
 5 ek cukor
 3 db narancsvelő
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 1/2 ü barackkompót aprítva
 1 dl narancslé
 1 zseléfix vagy 1 ek zselatin vízben oldva
 5 dkg csokiforgács
 2 dl hulala
A bevonáshoz: 2 dl hulala tejszín.
A díszítéshez: narancs, csokiforgács.
Sütőpapírral bélelt 20x30 cm-es tepsiben 2 db sárga
és 1 db kakaós piskótát sütünk /kb. 180 fokon/. Az
egész tojásokat a cukorral kb. 7 percig habosra
keverjük, utána hozzáadjuk a sütőporral elkevert
lisztet. A kakaósnál is így járunk el.
Krém készítése: A vaníliás pudingporokat a cukorral,
1 dl tejjel csomómentesre keverjük, és a többi tej
hozzáadásával, kevergetve felfőzzük. Kihűtjük.
A narancsokat cikkekre szedjük, a hártyákat
eltávolítjuk. A narancsvelőt egy kis tálba tesszük,
majd a felaprított barackkompótot is. 1 dl
narancslével leöntjük. A tejszínt kemény habbá
verjük. A zselatint elkészítjük, 1 ek tejszínnel
kikeverjük. A kihűlt pudingot habosra keverjük.
Apránként hozzáadagoljuk a tejszínhabot, a zselatint
és gyümölcsöket, lével együtt. Utoljára keverjük
hozzá a csokiforgácsot.
A krémet úgy osszuk el, hogy egy vékony réteg a
fedőlapra is kerüljön. Az alsó sárga lapot megkenjük
narancslével, majd a krémmel, ráhelyezzük a kakaós
lapot, azt is lekenjük narancslével, majd rá a krém
és a 2. sárga lap. Vékonyan megkenjük krémmel,
majd a tejszínhabbal is. Csokiforgáccsal és narancs
szeletkékkel díszítjük.

HUMOR
Újságíró érkezett a faluba. Kéri, mutassák meg neki
a legöregebb parasztot. Amikor találkoznak, azt
mondja neki:
- Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik
gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót
tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet
régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?
- Nyolc.
- Miből?
- Gyolcsból.
- És most az új rendszerben hány van?
- Kettő.
- Miből?
- Abból a nyolcból.

GYEREKEKNEK
Aki a vastagon keretezett sorban található
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet
kap jutalmul.

A közelgő Húsvét alkalmából
minden olvasónknak nagyon
kellemes ünnepeket kívánunk!
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Eladó Móricgáton 1800 négyszögöl területtel 90 m –
es családi ház. Víz, gáz, beépített cserépkályha van.
A terület gazdálkodásra alkalmas. Egy része
nyárfával telepítve. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd: 77/491-037, 30/325-4789
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Az ember jókedvében teszi ezt.
Magyarország fővárosa.
A citrom színe.
A hét 7. napja.
Az orvosok munkahelye.
Az emeletre vezet fel.
Zivatar idején a felhők között cikázó erős fény.
Az autóbuszra itt szállnak fel és le az emberek.
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