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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A Tsz lakatosműhelyében igen serényen folyt a
munka. A szürke falakon táncot járt a hegesztés
vakító fénye. Volt ahol lemezt vágtak, máshól
vékony hosszú csöveket daraboltak. Minden
felé csattogás, kalapálás.
Az első teremben óvodásszékek készültek.
Hivatalos nevén" Peti " székek. Fiatal fiúként én
is részt vettem e híres székecskék gyártásában.
Általában a hegesztés után keletkezett salakot
távolítottam el egy nagy reszelővel. Aztán a
kerek vasasztalon kiegyengettem, figyelmesen
nehogy véletlen is billegjen, ha majd a kis
óvodások rajta ülnek. Innen mentek az
alapozóba. Később ezt a munkát is én
végeztem. Nagy ecsettel minden széket
világosszürkére alapoztam. Itt már sokkal
jobban is kerestem. A lakatos üzem még többek
között forgószékeket is gyártott. Mindig azt
amire akkoriban éppen kereslet volt. A Tsz IFÁ-i
hetente többször is megindultak Pest felé,
székekkel megrakodva.
Igen sokan dolgoztunk itt. A Tsz saját buszokkal
szállította a munkaerőt a környező falvakból.
Szerettünk ott dolgozni. A fiatal üzemvezető,
Szabó Jenő igen nagy szakértelemmel vezette
a részleget. Szigorú, de emberséges volt.
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Mindenkivel tegeződött. Ma is mindig örvendek,
ha véletlen összefutok a már régóta nyugdíjas
Jenővel, még ma is felnézek rá azért az óriási
tudásáért, amit a vasmegmunkálás területén
szedett össze.
Sok
jó
emlékem
maradt
a
Tsz
lakatosműhelyében eltöltött időmről. Igen szép
évek voltak ezek. Minden hónap végén, Jenő
irodájában
készpénzben
felvehettük
a
fizetésünket. Három-négy ezer forint már jónak
számámított. Igaz egy új Csepel kerékpár
akkoriban csupán ezer forintba került. Sok
család ebből a fizetésekből épített föl.
A Petőfi Tsz még más ipari üzemeket is
üzemeltetett. Így a környék legnagyobb
munkaadója volt. Akkortájt országosan is
kiemelkedett ezzel az igen ritkának számító
ipari fejlődéssel. Kár hogy ma nincsen egy ilyen
erős, fejlett ipari központ a környéken, meg
annyi sok jó vezető szakember. Ma is nagyon
nagy szükség lenne rá, főleg egy ilyen kis
településnek, mint Móricgát.
Írta Nagy Endre

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Ismét benyújthatók üdülési pályázatok a
Kormányablakokban
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár 5
éve nyújt üdülési, pihenési lehetőséget az
Erzsébet program keretében nagycsaládosok,
nyugdíjasok, valamint fogyatékossággal élők
számára. Az idei évben pedig már 2.
alkalommal nyílt meg ezen pályázati lehetőség.
Az előző alkalommal több, mint 150 ezer főnyi
jelentkezés érkezett, és reményeink szerint
most is nagy lesz az érdeklődés. A program
sikeres lebonyolításában a kormányablakok is
részt vesznek, mely során a járási hivatal
kormányablak ügyintézői az ügyfeleknek
segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus
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úton történő benyújtásában, valamint a
szállásfoglalásban. A pályázatok benyújtására
kizárólag az elektronikus pályázati felületen
keresztül
van
lehetőség,
mely
a
www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.
Újdonság, hogy a nyertesek 2 évig tudják
felhasználni az üdülési támogatást, azaz 2018.
december 20-ig.
Elsőként a szép korúak és a fogyatékossággal
élők adhatják be pályázatukat okt. 20-nov 25ig.
A nagycsaládosok számára pedig dec. 1-dec.
30-ig nyílik meg a pályázati lehetőség.
A kedvezményezettek köre:
- nagycsaládosok esetén azon belföldi, 18.
életévüket
betöltött
magánszemélyek,
akiknek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a minimálbér
összegét, továbbá 3 vagy annál több
gyermeket nevel saját háztartásában, akik
után családi pótlékra jogosult.
- nyugdíjasok
esetén
azon
belföldi,
öregségi nyugellátásban részesülő, 60.
életévét
betöltött
személy,
akinek
rendszeres, havi teljes összegű ellátása
nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot,
valamint további adóköteles jövedelemmel
nem rendelkezik.
- fogyatékossággal élők esetén azon
belföldi,
18.
életévét
betöltött,
fogyatékossággal
élő
személy,
aki
fogyatékossági támogatásban, vagy vakok
személyi járadékában, vagy magasabb
összegű családi pótlékban részesül,
valamint
a
havi
ellátásainak
és
jövedelmeinek teljes összege nem haladja
meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
Elnyert támogatás esetén:
- a nagycsaládosok esetén a pályázó és a
közös háztartásban élő házastársa, vagy
élettársa, valamint a 14. életévét már
betöltött gyermeke 5.000,- Ft/fő önerő
befizetésével, 3-14 életév közötti gyermeke
2.500,- Ft/fő önerő befizetésével veheti
igénybe az elnyert üdülési támogatást. 3 év
alatti gyermek részére térítésmentes.
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nyugdíjasok esetén a támogatott 5.000,Ft önrész befizetésével veheti igénybe a
szolgáltatást.
fogyatékkal élő személy esetén a
támogatott, valamint kísérője szintén
5.000,- Ft/fő önrész befizetésével jogosult
az üdülési szolgáltatás igénybevételére.

Pályázni a honlapon feltüntetett üdülőhelyekre,
szálláshelyekre lehet, az ott megadott
turnusokban. Az adott szálláshelytől függ, hogy
milyen ellátások vehetők igénybe.
Kérjük, hogy amennyiben a pályázattal
kapcsolatban kérdésük vagy kérésük merül fel,
keressék fel Kormányablakunkat.
Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek
árverés útján történő értékesítéséről
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy novemberben
is folytatódik a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek árverés útján történő
értékesítése a Kiskunmajsai Járási Hivatal
épületében. A soron következő árverés
időpontja november 22. 12-13óráig.
Az árverésre kerülő földterületeket a jegyzők a
hirdetőtáblákon közzéteszik, valamint az
érdeklődők megtekinthetik a
BKMKH
Földművelésügyi
Osztálya
honlapján
(http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/
arveresi_hirdetmenyek), ahol az árverésre
vonatkozó
részletes
tájékoztatók
és
nyomtatványok is megtekinthetők.
Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Az év végéig le kell cserélni a régi
őstermelői igazolványokat
Januártól már csak az új, a fogyasztókat és
a tisztességes termelőket védő őstermelői
igazolványok lesznek érvényesek. Ezt az
állandó lakóhely vagy tartózkodási hely
szerint
illetékes
falugazdásznál
kell
kérvényezni.
Az őstermelői igazolványról szóló, 2016. január
1-jétől
hatályos
kormányrendeletnek
megfelelően a 2016 előtt kiváltott, jelenleg még
hatályos, papír alapú, barna színű igazolványok
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2016. december 31-én hatályukat vesztik. Ez
mintegy 100 ezer őstermelőt érint. Közülük 37
ezer őstermelőnek van a 2017-2018-as évre
érvényesített értékesítési betétlapja, amelyeket
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH)
automatikusan
töröl
majd
a
nyilvántartásból. Erről az őstermelőt nem kell
külön értesítenie, és az intézkedésről hatósági
döntés sem születik.
A papíralapú, barna színű igazolvánnyal
rendelkező őstermelőknek az őstermelői
jogviszony folyamatosságának megőrzéséhez
legkésőbb az év végéig ki kell váltaniuk az új,
kártyaalapú igazolványt. Ezt az állandó lakóhely
vagy tartózkodási hely szerint illetékes
falugazdásznál kell kérvényezni. Az esetleges
torlódások elkerülése érdekében a NAK azt
javasolja, hogy az érintettek mihamarabb
keressék fel az illetékes falugazdászt. A
falugazdászok elérhetőségei itt megtekinthetők.
Az igazolvány kiállítása és érvényesítése
díjmentes.
Az új igazolvány számos előnnyel jár: hamisítás
ellen védett, mindemellett tartósabb, így öt évig
hatályos. Az új típusú őstermelői igazolvány
egyben
adathordozó
is,
a
NÉBIH
nyilvántartásában
szereplő
összes,
az
őstermelőre vonatkozó adat elérhető a
hatóságok számára a kártya adattároló chipjén.
A NAK szeptember végéig már mintegy 190
ezer kártya alapú igazolványt küldött meg
azoknak az őstermelőknek, akik július végéig
igényelték az új típusú igazolványt. Az új
kártyákkal a NAK célja többek között az, hogy
erősítse a fogyasztói tudatosságot, az
őstermelők és a vásárlók közötti bizalmat,
továbbá a termékek nyomon követhetőségén
keresztül támogassa az élelmiszer-biztonságot.
Emellett a gazdaság fehérítését is elősegíti,
ugyanis a hatóság általi célzott ellenőrzéseken
túl immár a termelők, fogyasztók, felvásárlók is
hozzáférhetnek az őstermelők legfontosabb
adataihoz. Fontos hangsúlyozni, hogy az új
rendszer a jogkövető őstermelők számára nem
hátrányt, hanem egyértelműen előnyt jelent,
csökkentve
az
esetleges
visszaélések
lehetőségét.
A NAK őstermelői adatok lekérdezését lehetővé
tevő okostelefonos alkalmazása és internetes
felülete már 2016 szeptemberétől elérhető.
Segítségükkel a vásárló vagy az üzleti partner
le tudja kérdezni az őstermelő nevét,
ellenőrizheti, hogy érvényes és hatályos
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igazolvánnyal rendelkezik-e. Az alkalmazás
kilistázza az őstermelő által termesztett
növények és az általa vadon gyűjthető
termékek körét, továbbá, hogy milyen állatokat
tart, milyen növényi és állati eredetű termékeket
értékesíthet. Az ingyenes alkalmazás „Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara” néven érhető el a
szoftveráruházakban.
Forrás: NAK

HUMOR
Egy férfi felad egy társkereső hirdetést:
"Feleséget keresek!"
Másnap kap egy csomó levelet, mindegyikben
ez áll:
"Mit szólna az enyémhez?"


A tanár magyaráz:
- Az araboktól vannak a számaink, a kínaiaktól
a porcelán, a naptár a rómaiaktól. Valaki tud
még ilyen példát mondani?
Pistike jelentkezik.
- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki
kocsmából, a tányérok az étteremből, ahol a
mama dolgozik, a bor a szomszéd pincéjéből,
paprika a hátsó szomszéd kertjéből, a kisöcsém
pedig a postástól.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Grízes krémes
Kakaós piskótához
 4 db tojás
 28 dkg cukor (ebből 8 dkg a
tojásfehérjéhez)
 22 dkg finomliszt
 8 dkg cukrozatlan kakaópor
 1.5 dl tej
 1.5 dl napraforgó olaj
 1 csomag sütőpor
A grízes krémhez
 6 evőkanál búzadara
 8 dl tej
 25 dkg margarin
 20 dkg porcukor
 1 csomag vaníliás cukor
 4 dl habtejszín (lehet hulala is)
 2 ek tortadara
A tojásokat szétválasztjuk, mindkét részt 1-1
nagy tálba tesszük.
A tojásfehérjét 8 dkg cukorral kemény habbá
verjük.
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A sárgájához hozzáadjuk a tejet, az olajat, a
maradék cukrot, kicsit összekeverjük (éppen
annyira, hogy homogén legyen), majd
hozzászitáljuk a lisztet, a kakaóport és a
sütőport.
Robotgéppel az egészet jól összedolgozzuk.
Ha ezzel megvagyunk, fakanálra váltunk, és a
felvert
tojásfehérje
habot
óvatosan
hozzáforgatjuk a kakaós tésztához. (ügyelve
arra, hogy közben ne törjük össze a habot).
A tésztát előmelegített sütőben 180 fokon kb.
30 perc alatt készre sütjük. (tűpróba!)
Kevés cukorral elkészítjük a tejbegrízt.
Felforraljuk a tejet, majd belerakjuk a búzadarát
és
a cukrot.
Közepes
lángon,
állandó kevergetés
mellett
főzzük,
amíg
besűrűsödik.
Közben kikavarjuk a margarint a porcukorral és
a vanília cukorral.
Ha kihűlt a gríz, akkor a vajas krémhez adjuk,
és jól összekeverjük.
A piskóta tetejére kenjük egyenletesen, aztán
mehet rá a keményre vert tejszín.
A tetejére tortadarát szórunk. A piskótát
megkenhetjük lekvárral, vagy a krémbe
keverhetünk gyümölcsöt, úgy is nagyon finom
lesz.
Forrás: www.nosalty.hu

GYEREKEKNEK

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2016. október 1.-től október 31.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Szőnyi Tibor /élt 64 évet/
Búcsúzunk tőle!
FELHÍVÁS
Ingyenes Nőgyógyászati Rákszűrésre
Értesítjük a női lakosságot, hogy 2016.
december 7.-én, /szerda/ 8-tól 12 óráig
nőgyógyászati rákszűrés lesz Jászszentlászlón
az Egészségházban.
A rákszűrést végzi: Dr. Rigó Imre főorvos.

A két kép között hét különbséget találhattok. Aki
a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.

A november 18.-ai mammográfiai szűrésre indul
a falubusz Kecskemétre. Korlátozott számban
még
jelentkezni
lehet
Bozó
Sándor
falugondnoknál. Tel: 06-30/451-3357.
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