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Megérdemlik

Móricgát község

Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
több kormányváltást átéltek.

Önkormányzata
szeretettel köszönti minden
60. életévét betöltött lakosát,
és meghívja az

Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE
november 28.-án /szombaton/,

Gyermekeket, unokákat
és dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.

12 órára
a Móricgáti Művelődési Házba.
Programjaink:

Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívből kívánom, az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni..

 1230 órakor Bokor János nótaénekes műsora,
 Ünnepi köszöntő,
 Ebéd /pörkölt, sütemény,/
 A talpalávalót Szekeres Mihály
húzza.
Számítunk minden kedves
megtisztelő jelenlétére!

meghívott

Móricgát Község
képviselő-testülete

Az ünnepségre való eljutást és hazajutást
– igény szerint - ingyenes falubusz-járattal
biztosítjuk.
Móricgáti ÚJSÁG
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GONDOLATOK AZ IDŐRŐL
Emlékezem még ma is tisztán arra az időre, amikor
gyermekkorunkban a testvéreimmel kiszámoltuk,
hogy vajon hány évesek is leszünk majd kétezerben.
Akkor még oly végtelen hosszúnak tűnt a számunkra
az az időszak, amely bennünket még a kétezertől
elválasztott. Lefoglaltak a hosszú iskolaévek, majd
jött a katonai behívó. Az ott töltött két év is igen
hosszúnak tűnt.
De onnan kezdve mintha begyorsult volna az idő
kereke. Munkahely, család, gyermekek. Közben
házat is kell építeni, minél nagyobbat, hogy legyen
benne elég hely. Az idő szalad, a gyermekek nőnek,
a szüleink öregebbek, betegesebbek lettek. A ház
már
majdnem
kész.
Igen
nagy
lett.
Reménykedésünk hogy majd a gyerekeknek is lesz
bőven hely, indoktalannak tűnt. Igen gyorsan
kiröppentek, saját családot alakítottak, saját ház
építésébe fogtak. Jó nagyot, magasat . A mi házunk
közben elkészült, a betegeskedő szüleinket
eltemettük. Most bent üldögélünk a nagy házunk
egyik szobájában, már csak ritkán hagyjuk el. Fájós
lábbal kiballagunk a ház elé, de csak ha szép az idő.
Akkor ott elüldögélünk a melengető napsütésben, a
nagy házunk teraszán. Már nem is tudjuk, hogy hány
helyiség található benne. Legtöbbjébe már hónapok
óta be sem mentünk. Minek menjünk? Nincsen ott
dolgunk. Igazából semmilyen dolgunk sincsen már.
Nagy nehezen még hébe-hóba elmegyünk az
orvoshoz. Ùjat már Ő sem tud mondani. Magas a
vérnyomás, ne együnk, ne igyunk. Kiváltjuk a sok
gyógyszert, a többi mellé öntjük. Üldögélünk a Tv
előtt. Nem kapcsoljuk be. Majd nemsokára hozzák
az ebédet. Mi lesz a mai menü? Teljesen mindegy.
A tegnapit sem ettük meg. A falon egy nagy óra
mutatói halk kattogással róják a körüket. Alkonyodik,
bent már egyre sötétebb van, de lámpát nem
gyújtunk, csak ülünk a fotelben, és el-el
szunyókálunk.
Bent abban a nagy házban, amit még akkor
építtettünk, amikor az idő valahogy olyan
végtelennek tűnt, és azt hittük, hogy majd csak
mások fognak megöregedni.
Nagy Endre
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Izsákon kezdődött meg a tegnapi napon az az
átadás sorozat, amelynek eredményéül 10 új
kormányablak nyílik a megyénkben. Október
végétől így már a megye 14 településén, összesen
15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal új típusú integrált ügyfélfogadási
térben kiszolgálni ügyfeleit.
A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb
okmányirodái helyett nyílnak meg, lényegébe kiváltva
azokat. Az okmányirodákban intézhető 110 ügykör
helyett a kormányablakokban jelenleg 423 típusú
ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát
szinte négyszer annyi ügyüket intézhetik el egy helyen,
mint eddig. Ráadásul a 21. századnak megfelelően
kialakított, akadálymentesített, modern környezetben,
jól felkészített ügyintézők segítségével.
A kormányablakokban intézhető ügyek száma
folyamatosan növekszik, hamarosan az ezret is
meghaladhatja, így sok esetben még annak is meg
fogja érni felkeresni a kormányablakot, akinek a
településén okmányiroda működik, hiszen egy helyen
sokkal több ügyét intézheti majd az ügyfél időt és
energiát megtakarítva magának.
Ezzel a Kormányhivatal nagy lépést tesz a kormány
céljának megvalósítása érdekében, az ügyintézés
során valódi szolgáltatást fog tudni nyújtani. Az ügyek
intézése során már nem kell az ügyfeleknek a „hivatali
labirintusokban” bolyonganiuk, elég felkeresni a
kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás
mellet egy helyen intézhetik az ügyeiket, vagy ha az
adott ügy még nem intézhető a kormányablaknál,
világos útbaigazítást kaphatnak.
Új kormányablak nyílik október végéig az izsákin túl
Kiskőrösön,
Solton,
Topmán,
Jánoshalmán,
Bácsalmáson,
Kunszentmiklóson,
Tiszakécskén,
Kiskunfélegyházán és a már üzemelőn túl még egy
Kecskeméten.
Az izsáki átadó ünnepségen részt vett dr. Feldman
Zsolt
helyettes
államtitkár,
Lezsák
Sándor
országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke,
Kovács Ernő kormánymegbízott, Mondok József Izsák
város polgármestere és mint az ünnepség házigazdája
Turánné Török Ágnes, a Kiskőrösi Járási Hivatal
vezetője.
Feldman Zsolt és Mondok József átadóbeszédükben a
kormányablak megnyitását a környék gazdaságának
fejlődése szempontjából fontos tényként értékelték,
hiszen a gyors és szakszerű ügyintézés nagy
segítségére lesz a már a környékben működő
vállalkozásoknak és a jövőben alakulóknak is.
Lezsák Sándor a jövő nemzedéke szempontjából is
fontos ténynek nevezte a kormányablak kialakítását
izsákon
és
külön
méltatta
a
kormányablak
munkatársainak kedves megjelenését.
Kovács
Ernő
kormánymegbízott
mindenkinek
megköszönte a munkáját, aki részt vett a kormányablak
kialakításában, külön kiemelve Izsák Város és
polgármestere hatékony közreműködését.
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A kormányablak átadások sorozata folytatódik, annak
érdekében, hogy a megye teljes lakossága minél előbb
hozzáférhessen
ezen
új
típusú
ügyintézési
lehetőséghez.

Használja bátran a gépjárműadat-lekérdező
szolgáltatást!
Elindult a KEKKH egyik hiánypótló alkalmazása,
amely a gépjárművekkel kapcsolatos kulcsadatok
azonnali
lekérdezését
teszi
lehetővé.
A
Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás célja, hogy a
használtautó vásárlás során minden olyan, az adott
gépjárműre vonatkozó adatot, könnyen és gyorsan
megismerhessen a leendő tulajdonos, amely
csökkentheti a vásárlás kockázatait. Mindez
megoldást kínálhat a visszatekert kilométerórák és a
trükkös használtautó eladók ellen is.
A
Gépjárműadat-lekérdező
szolgáltatás
használatával
az ügyfelek
az Ügyfélkapus
bejelentkezést követően lekérdezhetik egy vagy több
gépjármű műszaki adatait (adatigénylés), valamint
kérhetik
bizonyos
adatok
egyezőségének
vizsgálatát. Az adatszolgáltatás eredménye
azonnal megjelenik a képernyőn, valamint
megküldésre kerül a felhasználó Ügyfélkapu
tárhelyére is, ahonnan a dokumentum letölthető és
nyomtatható.
A szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése ellenében vehető igénybe, amelynek
mértéke
gépjárművenként
275
Ft,
de
eljárásonként a minimum fizetendő összeg 625 Ft.
Adatigénylés esetén az alábbi adatok kérhetők a
gépjármű rendszámának ismeretében:

gépjármű gyártmány megnevezése

gépjármű típusa

jármű elsődleges színe, színkódja

forgalomban van-e

az összes, az adott gépjárműnél rögzített kmóra állás(ok) és rögzítés(ek) időpontja

körözés ténye
Adategyezőség vizsgálat körében az alábbi
adatok kérhetők:

forgalmi engedély szám

jármű gyártási éve

első nyilvántartásba vétel időpontja

első magyarországi nyilvántartásba vétel
időpontja

műszaki érvényességi idő

saját tömeg

együttes tömeg, szállítható személyek száma

hengerűrtartalom

hajtóanyag

teljesítmény

ülések száma vezetővel, állóhelyek száma (ha
van)

forgalmazási korlátozás ténye
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás elérhető a
KEKKH honlapján (www.kekkh.gov.hu), a Webes
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Ügysegéd
felületén,
valamint
a
www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato
linken.
Mindemellett személyesen a Kiskunmajsai Járási
Hivatal Kormányablakában a Bajcsy-Zs. u. 10. szám
alatt vagy telefonon a 77/795-220-as telefonszámon
is állunk rendelkezésükre. Forduljanak hozzánk
bizalommal.
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala tájékoztatója

Felhívás Munkáltatók részére!
A Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piaci
programot hirdet 2015. október 01. napjától 2018.
december 31. napjáig GINOP- 5.1.1-15/2015-00001
„Út a munkaerőpiacra” elnevezéssel.
A projekt célja a 25 év feletti álláskeresők és
inaktívak,
különösen
az
alacsony
iskolai
végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása,
nyílt
munkaerő-piaci
elhelyezkedésének
támogatása,
a
munkaerő-piaci
eszközök
hatékonyságának
javítása,
valamint
a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés
elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik
képessé tehetők és készek munkát vállalni a
versenyszférában.
Az aktív munkaerő-piaci program célcsoportjai:
1. 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és
inaktív személyek
2. 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők
3. alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
4. gyermekgondozás
vagy
hozzátartozó
ápolását követően a munkaerőpiacra
visszatérő álláskeresők
5. tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként
nyilvántartottak
6. 50 év feletti álláskeresők
7. közfoglalkoztatásból
a
versenyszférába
visszavezethetők
A
munkáltatók
részére
fenti
célcsoport
valamelyikének foglalkoztatása esetén többféle
támogatási lehetőség áll rendelkezésre, amennyiben
mind a munkáltató, mind pedig a foglalkoztatni
kívánt álláskereső a támogatás feltételeinek
megfelel.
A támogatásról további információt, tájékoztatást
kérni, illetve a támogatási kérelmet benyújtani a
Kiskunmajsai
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztályán (6120 Kiskunmajsa, Félegyházi u. 5
szám alatt) lehet.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
A Nemzetgazdasági Minisztérium is részt vesz az
idei évi Emberierőforrás-menedzsment
Szakkiállításon
November 11-12. között, Budapesten, új helyszínen, a
Millenáris B épületben kerül megrendezésre a Personal
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Hungary 2015., 12. Emberierőforrás-menedzsment
Szakkiállítás.
Az idei évben a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről Katona Miklós a hatékony munkaerő-piaci
elhelyezkedés érdekében átalakított szakképzési
rendszerről tart előadást november 11-én 14.45-15.15
óra között, dr. Madarász Gyula a munkavégzésből
származó megterhelések és a munkakörnyezet
egészségkárosító
kóroki
tényezőinek
együttes
hatásáról, valamint a munkavállaló munkahelyi
feltételekhez,
munkakörnyezethez
történő
alkalmazkodásáról fog előadni a Corporate Health
Fórumon november 12-én 11-12 óra között.
A
rendezvény
további
programjairól
és
a
Magyarországon idén először megrendezésre kerülő
Corporate Health Fórumról részletesebben az esemény
honlapján
a
http://www.personal-hungary.hu/
tájékozódhatnak.

amihez előzőleg 2 evőkanál kakaót és 2 evőkanál
tejet kavartunk.
Tésztánkat előmelegített 180 fokos sütőben kb. 35
percig sütjük. Mutatós, egyszerű és finom sütemény.
Forrás: http://juciakonyhafonok.blogspot.hu

HUMOR
A 60 éves Józsi bácsi éppen a házassági
évfordulóját ünnepli vele egykorú feleségével,
amikor megjelenik egy tündér azzal, hogy teljesíti
egy kívánságukat. Józsi bácsi gyorsan lecsap a
kínálkozó lehetőségre:
- Azt kívánom, hogy legyen egy harminc évvel
fiatalabb feleségem!
Így lett aztán Józsi bácsi egy pillanat alatt 90 éves...

GYEREKEKNEK

Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2015. szeptember 1.-től szeptember 30.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Marton Béláné, született Csáki
Rozália /élt 55 évet/.
Búcsúzunk tőle!
Értesítjük a Tisztelt Híveket, hogy Mindenszentek
napján, november 1.-én /vasárnap/ ½ 11 órakor
tartunk szentmisét.
A szentmise után együtt megyünk ki a temetőbe és
közösen imádkozunk elhunytainkért.
Ekkor lesz lehetőség sírszentelésre is.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Pudingos almás szelet
Hozzávalók: 4 tojás, 15 dkg cukor, 18 dkg olvasztott
margarin, 20 dkg liszt, 2 cs. vaníliás cukor, 2 evőkanál kakaó, 4 alma, 1 sütőpor 2 cs. eper ízű
pudingpor, 7 dl tej, 6 evőkanál cukor.
A pudingokat a tejjel és a 6 evőkanál cukorral
megfőzzük, kihűtjük. Az almákat meghámozzuk és
kockákra vágjuk. A tojás-sárgákat a cukorral, a
vaníliával meg az olvasztott margarinnal jól
elkavarjuk, hozzáadjuk a sütőporos lisztet. Óvatosan
beleforgatjuk a keményre felvert tojásfehérjéket.
A tésztamasszát kettéosztjuk. A sárga masszát egy
kisebb tepsibe símítjuk, amit előzőleg sütőpapírral
béleltünk ki. Erre a masszára rászórjuk az
almakockákat, majd rátesszük a megfőtt, kihűlt
pudingot. A pudingra a massza második része jön,
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Kösd össze a számozott pontokat emelkedő
sorrendben. Ha jól csináltad, egy kép rajzolódik ki.
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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