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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK

MEGHÍVÓ
Móricgát Község Önkormányzata 2016. szeptember 24.-én rendezi meg
a hagyományőrző szüreti felvonulást, és az azt követő szüreti bált,
amelyre 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 felvonulást követően minden résztvevőt szeretettel
várunk uzsonnára!
A szüreti bál 19 órától reggelig tart.
Zenél: a makói „PARTY-zenekar”.
Csontos Máté
polgármester
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A

Móricgáti

Önkormányzat

Képviselő-testülete

nevében

köszönjük mindenkinek, aki
munkájával,

adományával

segítette a 2016-os Falunap
létrejöttét!
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
A nyári diákmunka tapasztalatai
Nagy érdeklődés volt az idén a Nyári
diákmunka programra mind a diákok, mind
pedig az önkormányzatok részéről, melynek
célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni
a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai
munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés
lehetőségét is.
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
végezte a diákok regisztrálását, majd pedig
munkaközvetítést a legoptimálisabb elhelyezés
érdekében.
A program keretében legfeljebb 2 hónap
időtartamra,
maximum
napi
6
órás
foglalkoztatás volt támogatható, mely során
havi munkabérként a szakképzettséget
igénylő munkakör esetében 96.750 Ft/fő/hó,
szakképzettséget nem igénylő munkakör
esetében pedig 83.250 Ft/fő/hó összeg került
megállapításra,
amely
összegen
felül
megtérítésre került a szociális hozzájárulási adó
is.
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A diákmunka eredményességét mutatja, hogy a
Kiskunmajsai járásban július hónapban 22 fő,
augusztus hónapban pedig 27 fő diákot
foglalkoztattak, összesen 49 fő vett részt a
programban. Járásunk minden önkormányzata
élt a diákmunka lehetőségével.
Legjellemzőbb volt a hivatalsegéd, kézbesítő
munkakör, de 3 főt közterület takarító, illetve 5
főt
kisegítő
festő
munkakörben
is
foglalkoztattak.
A program keretében a munkaadók számára a
munkabér és a ténylegesen megfizetésre
kerülő szociális hozzájárulási adó együttes
összegének 100 %-a került megtérítésre.

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek
árverés útján történő értékesítéséről
Tájékoztatjuk
a
Lakosságot,
hogy
szeptemberben is folytatódik a mező- és
erdőgazdasági hasznosítású földek árverés
útján történő értékesítése a Kiskunmajsai Járási
Hivatal épületében. A soron következő árverés
időpontja szeptember 14., valamint szept. 29.,
mely során összesen 11 földterület került
meghirdetésre.
Az árverésre kerülő földterületeket a jegyzők a
hirdetőtáblákon közzéteszik, valamint az
érdeklődök
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
Az elmúlt időben, Bács-Kiskun megyében is
megszaporodtak az ún. „telefonos csalások”. Az
ismeretlen
számról
barátságos
hangon
bejelentkező
telefonálók
valamely
mobilszolgáltató,
vagy
nem
létező
szerencsejáték szervező cég nevében hívták a
későbbi áldozatokat, értesítve őket arról, hogy
nagyobb összeget nyertek. A pénzhez jutás
feltételeként szabták a csaló által megjelölt
mobil telefonszámra pénz feltöltését.
Kérjük, hogy NE DŐLJENEK BE A
CSALÓKNAK!
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-szolgáltató sem rendez
ilyen
nyereményjátékokat,
akcióik
a
szolgáltatásaikkal
összefüggő
kedvezményekkel kapcsolatosak.

GYEREKEKNEK

sem hirdetnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős
nyereményjátékokat.
személyes, illetve banki adataikat, ne utaljanak,
ne töltsenek fel pénzt ismeretlen által megjelölt
telefonszámokra.
a hívót, hogy később hívja vissza Önöket, addig
a mobilszolgáltatók ingyenes ügyfélszolgálati
számán ellenőrizzék, hogy van-e ilyen akció az
adott szolgáltatónál. Valószínűleg nem lesz
visszahívás!
által bemondott nevet, az általa használt és a
feltöltésre megjelölt telefonszámokat, mellyel
segítik a rendőrség felderítő munkáját.
Nehéz elhinni, de sajnos több sértett töltött fel
az ígért „nyereménynél” nagyobb összeget a
csaló telefonszámára!
NE VÁLJANAK A MEGNYERŐ MODOR ÉS
HISZÉKENYSÉGÜK ÁLDOZATÁVÁ!
Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Kecskemét

HUMOR
- Jean! Hol a feleségem?
- Meghalt, uram!
- Hogyhogy? Egy órával ezelőtt beszéltem vele!
- Igen uram, de pár perce rászállt egy darázs és
azt mondta, hogy üssem agyon!


Az orvoslás rövid története:
(i.e.2000.) – Itt egy gyökér, rágd el!
(1000) – A gyökér pogány dolog, imádkozz!
(1850.) – Az ima babonaság, itt az elixir!
(1925.) – Az elixir kuruzslás, vedd be ezt a
tablettát!
(1980.) – Ez a tabletta elavult, jobb az
antibiotikum!
(2006.) – Az antibiotikum nem természetes.
…..tessék, itt ez a gyökér...
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A két kép között 7 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést
behozza
a
szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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HÁZIASSZONYOK ROVATA
Provence-i csirkecomb
Hozzávalók:
 2 db egész csirkecomb
 1 db lilahagyma
 2 gerezd fokhagyma
 2 teáskanál mustár
 bors ízlés szerint
 1 csipet kakukkfű
 1 dl fehérbor
 1 dl víz 1 kk. ételízesítővel elvegyítve
 2 ek. olaj
A leöblített, leitatott csirkecombokat sózzukborsozzuk, és megkenjük mindkét oldalukat a
mustárral. A hagymát felkarikázzuk, a
fokhagymát nagyobb kockákra vágjuk.
A felforrósított olajban elősütjük a combokat. (33
perc
oldalanként).
Elhelyezzük
a
sütőedényünkben, ráöntünk a zsiradékból ízlés
szerint, rászórjuk a hagymakarikákat és a
fokhagymakockákat egyenletesen elosztva úgy,
hogy oldalra is jusson. Végül rámorzsoljuk a
kakukkfüvet. Aláöntjük a bort és az
ételízesítővel vegyített vizet, fóliával lefedjük, és
előmelegített
sütőben
készre
pároljuk.
Félidőben, ha szükséges, pótoljuk a folyadékot,
jó szaftosnak kell lennie.
Fokhagymával bedörzsölt pirítóssal tálaljuk úgy,
hogy a hús szaftját rámerjük a kenyérre.
Forrás: www.nosalty.hu

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2016. augusztus 1.-től augusztus 31.-ig
Születés: nem volt.

15. cenzus. A népszámlálási célú kisebb
összeírásokat mikrocenzusnak nevezik; az első
ilyen felmérést 1963-ban, a legutóbbit 2005-ben
tartották. A mikrocenzus eredményeinek
matematikai-statisztikai módszerekkel történő
feldolgozásával az évtized közepéről is
nyerhetők népszámlálási jellegű adatok.
Az idei mikrocenzusra 2016. október 1-jei
eszmei időponttal, pontosan öt évvel a
népszámlálás után kerül sor. Az adatfelvétel
nem teljes körű, a háztartásoknak mindössze
10%-ára terjed ki, az azokban lakó személyeket
érinti. Az összeírást az ország 2148 településén
mintegy 440 ezer háztartásban végzik el, e
háztartások tagjainak kell a kérdőíveket
kitölteniük. A mikrocenzust törvény rendeli el, a
kiválasztott lakásokban lakók részvétele
kötelező az összeírásban – akárcsak a
népszámlálás
esetében.
Mint
minden
adatfelvételkor, a KSH a mikrocenzus esetében
is
szigorúan
betartja
az
adatvédelmi
előírásokat.
A 2016. október 1-től 31-ig tartó adatfelvétel
két szakaszból áll: október 1. és 9. között van
lehetőség az internetes válaszadásra egyedi
azonosító kódot használva, ezt követően pedig
számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok
és tabletek segítségével.
Minden válaszadónak ki kell töltenie az
alapkérdőíveket és egyet a kiegészítő
felvételekből, ha az vonatkozik rá. A kiegészítő
felvételek a következő kérdéscsoportokra
keresik a válaszokat: Miként alakul a
nemzetközi vándorlás? Hogyan rétegződik a
mai magyar társadalom? Mekkora az egyes
szakmák presztízse? Ki mit gondol saját
jóllétéről? Miben akadályoznak egészségi
problémáink?
Forrás: www.ksh.hu

Házasságkötés: nem volt

A kiválasztott lakásokban élőket – ha nem
élnek
az
internetes
adatszolgáltatás
lehetőségével – szanki számlálóbiztos fogja
felkeresni és az adatokat felvenni. Fogadják
bizalommal!

Halálozás: nem volt

Mikrocenzus
A
mikrocenzus
egy
úgynevezett
kis
népszámlálás, amely két teljes körű összeírás
között követi nyomon a társadalmi folyamatokat
mintavételes
felméréssel.
Népszámlálásra
világszerte általában tízévenként kerül sor,
felmérve egy-egy ország lakosságának és
lakásállományának jellemzőit. Magyarországon
ilyen feladatot a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) utoljára 2011-ben hajtott végre, az volt a
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