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2015. szeptember

MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

MEGHÍVÓ
Móricgát Község Önkormányzata 2015. szeptember 26.-án rendezi meg
a hagyományőrző szüreti felvonulást, és az azt követő szüreti bált,
melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt.

Gyülekezés: 1230 órától a Művelődési Háznál. A lovas-kocsis szüreti
felvonulás a Művelődési Háztól indul 13 órakor.
A felvonulási útirány:
-Művelődési háztól a Zrínyi utca,
-Deák F. u., Iskola,
-Felső-Móricgát,
-Erdőszéplak, majd vissza a Műv. Házhoz.
A szüreti bál 19 órától reggelig tart.
Zenél: a makói „PARTY-zenekar”.
Csontos Máté
polgármester
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Közérdekű közlemények ............................ 3. old.
Humor ......................................................... 3. old.
Gyerekeknek .............................................. 4. old.

TÉMÁK:
-

A
portál
bemutatása.

Háziasszonyok rovata ................................ 4. old.

-

A FALUNAP TÁMOGATÓI
-

Gábor, Csontos Máté, Csontos Tibor, Ifj. Deli
FÓKUSZ

Takarékszövetkezet,

Kiskunmajsai Egészségfejlesztési Iroda, Lajter
József, MOFER Kft., Nagy András, Szabó
Ferenc, Szabó Jenő, Tóth Antal, Vajda János.
A Móricgáti Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében

köszönjük

mindenkinek,

Falunap létrejöttét!

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Visszaköltözik a Kiskunmajsai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának (korábbi Munkaügyi Kirendeltség)
épület felújítási munkái befejeződtek és az
Osztály visszaköltözik a felújított épületbe.
2015. szeptember 17-én és 18-án (csütörtökpéntek)
a
Kiskunmajsai
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán az ügyfélfogadás
szünetel a költöztetés miatt.
Ügyfeleinket szeptember 21-től várjuk a korábbi
helyen, a Kiskunmajsa, Félegyházi út 5. szám
alatti épületben (SPAR mellett).
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szolgáltatások

Melyek a biztonságos külföldi álláskeresés
feltételei? Hol találja a megbízható

előtti ügyintézés. Külföldi
munkavállaláshoz kapcsolódó jogok és
kötelezettségek
(Európai
Egészségbiztosítási Kártya, stb.).
Kiutazás

2015. szeptember 14. (hétfő) 14.00
HELYSZÍN:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Szolgáltató Központ (alagsor)

aki

munkájával, adományával segítette a 2015-ös

Megértésüket előre is köszönjük.

nyújtotta

fórumokat, portálokat? Mire ügyeljünk, ha
magán-munkaközvetítőkkel találkozunk?

ÁFÉSZ Kiskunmajsa, Borsik Imre, Csontos
József,

Miben segíthet Önnek az EURES hálózat?

További információ:
Molnárné Hegyi Eszter EURES
tanácsadó
Tel.: 76/478-207/403.
Email: hegyie@lab.hu
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

A részvétel ingyenes!
Támogatás tartós munkanélküliek számára
A
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya megyei munkaerőpiaci programot hirdet 2015. szeptember 01.
napjától tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
álláskeresők nyílt munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésének segítésére, a foglalkoztatási
szint növelésére, „Visszatérő 2015.” elnevezéssel.
A
támogatási kérelmet a foglalkoztatási
osztályokon 2015. szeptember hónapban lehet
benyújtani, támogatott foglalkoztatás legkésőbbi
indulásának időpontja 2015. október 01. napja.
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A programról további információk a járási
hivatalok foglalkoztatási osztályaink kérhetőek.
A támogatásról szóló tájékoztató megtalálható a
www.bacs-kiskun.munka.hu honlapon.
Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

Bács- Kiskun megyében is megkezdte
munkáját a Családi Csődvédelmi Szolgálat
2015. szeptember 01. napjával a 2015. évi CV. tv.
alapján a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein
belül
megkezdte
működését
a
Családi
Csődvédelmi Szolgálat. A családi csődvédelemről
és a szolgálat működéséről részletes információk
a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek
el.
A Szolgálat elérhetőségei:
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.
E-mail:
bacs@igazsagugy.gov.hu
Telefon:
70/684-6496
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
de. 9-12
Szerda:
du. 13-18
Csütörtök:
de.9-12

történetek, és így arra az elhatározásra jutottam,
hogy most abba kell hagynom, és átengednem
ezt a lehetőséget egy fiatalabb Móricgátinak,
akinek még nagyon sok a mondani valója van, és
azokat szívesen meg is osztaná másokkal.
Megköszönöm a Móriciaknak, hogy meg adták
nekem ezt a lehetőséget hogy írhassak, és el is
olvasták azt.
Most elbúcsúzom, és mindenkinek nagyon jó
egészséget, és hosszú Móricgáti életet kívánok.
Nagy Endre

F E L H Í V Á S!
Hulladékgyűjtést szervezünk Móricgáton 2015.
szeptember 11.-én. Papírhulladékot, műanyag
flakonokat, fém sörösüvegeket, és elektronikai
hulladékot /hűtőgép, mosógép, mikró, porszívó,
stb./ gyűjtünk. Csak olyan elektronikai eszközöket
tudunk átvenni, amit még nem szereltek szét, nem
bontottak meg.
Kérjük, rakják ki a ház elé a felajánlani kívánt
hulladékokat, vagy nagyobb mennyiség esetén
értesítsék Terjékné Vajda Zsuzsit.
A hulladékokért kapott anyagi térítést az - iskolai
alapítványon keresztül - iskolás gyermekeink
javára fordítjuk.

Terjékné Vajda Zsuzsa, Zombori Éva

Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a
személyes ügyintézéshez előzetes időpont
egyeztetés szükséges.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2015. augusztus hónapban anyakönyvi esemény
nem történt.
Kedves Olvasóim!

Most egy szomorú kötelességemnek kell eleget
tennem. El kell hogy búcsúzzak a Móricgáti Ùjság
olvasóitól, akik hosszú éveken keresztül oly
kitartóan
olvasták
a
Móricgátról
szóló
történeteimet.
Örömmel írtam, teljes odaadással tettem. De itt
most meg kell hogy jegyezzem, még tíz éves sem
voltam, amikor elköltöztünk Móricgátról. Csak
addig voltak emlékeim, amelyeket lassan mind
meg is osztottam az Olvasókkal. Elfogytak a
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HUMOR
A férj borotválkozik a fürdőben és morog
magának:
- A fenébe! Ezzel a borotvával még a nyakamat
sem tudom elvágni!
Az asszony beszól neki:
- Beadjam a nagykést?

Éjfél után a rendőr megállít egy autóst, aki elég
gyorsan vezetett.
- Hová siet ilyen gyorsasággal??
- Előadásra megyek. Témája: Az alkohol káros
hatása.
- Tényleg? Az éjszaka kellős közepén?? Ki tartja
ezt az előadást?
- A feleségem...

A feleség a férjének:
- Szívem meg kell neked gyónnom, hogy én
színvak vagyok...
- Nem baj kedvesem, én se Szegedről vagyok,
hanem Szenegálból....
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HÁZIASSZONYOK ROVATA

GYEREKEKNEK

Tündér süti
Hozzávalók … kb. 24 x 38 cm-es tepsihez:
Tésztához:
25 dkg puha margarin
20 dkg porcukor
5 tojás sárgája
csipet só
50 dkg liszt
1 csomag sütőpor
Töltelékhez:
2 csomag puncs ízű pudingpor
8 csapott evőkanál kristálycukor
5 dl tej
450 g tejföl
5 tojás fehérje
1/2 citrom reszelt héja
1 tk rum /vagy rumaroma
Porcukor a sütemény hintéshez…
Elkészítés…Először a szokott módon sűrű pudingot
főzünk. (lábasban cukrot és pudingporokat tejjel
csomómentesre kikeverjük, rumaroma és citromhéj
hozzáadásával). Még forrón hozzákeverjük a tejfölt!
A tojások fehérjéből kemény habot verünk és a
tejfölös pudinghoz adjuk, óvatos
átforgató
mozdulatokkal, vigyázva ne törjön össze a hab.
A sütőt előmelegítjük 180 fokra (alsó-felső sütésre)
A tésztához gépi habverővel elkeverjük a margarint
a cukorral, majd egyesével hozzáadjuk
a
tojássárgákat is. A sütőporral elkevert lisztet
belekeverjük
a
tojásos masszába és a
továbbiakban kézi erőre váltva, tésztát gyúrunk. A
tészta lágy, nagyon könnyen formázható…ha úgy
érezzük, még pici lisztet dolgozhatunk bele.
60 – 40 % arányban két részre osztjuk. A nagyobbik
tésztacipót sütőpapíron ellapítjuk lisztezett nyújtófa
segítségével, tepsink méretére, majd átemeljük
papírostól a tepsibe. Erre kerül a töltelék. A kisebbik
tésztacipóból rudakat sodrunk, amit
rácsos
alakzatban elhelyezve a töltelékre rakosgatunk.
Kb 30 perc sülés után kukkantsunk be a sütőbe,
nehogy megégjenek a tészta rácsok a sütemény
tetején. Takarjuk le sütőpapírral a biztonság
kedvéért. Összesen 40 perc sütés után a habos rész
még kicsit rezegős lehet , de nem baj, mert
miközben hűl szépen megszilárdul .
A lehűlt süteményünket porcukorral hintjük és
tetszőleges formára
szeleteljük.
Másnap a
legfinomabb.

A két kép között 7 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést
behozza
a
szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát
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Tel: 77/491-010
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