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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK
Közös ünneplésre várják az egykori
diákokat
Többféle
rendezvénnyel
készülnek
a
Jászszentlászlóiak a Szent László-emlékév
alkalmából. Idén emlékezünk a „lovagkirály”
trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulójára.

Móricgát község Képviselő-testülete
és az újság szerkesztői nevében
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
a Móricgáti Újság minden kedves
olvasójának!

Névadójukra emlékezve több rendezvényt is
szerveznek az iskolában és a településen –
tájékoztatta
lapunkat
Pintér
Julianna
iskolaigazgató. Elmondta, elsőként Szent
László emlékére körzeti rajzversenyt hirdettek,
amelyen nyolcvan gyermek vett részt. Az
alkotásokból kiállítást rendeztek az iskolában.
Április 4-én Szent László körzeti történelmi
versenyen bizonyíthatják felkészültségüket a
helyi és környékbeli diákok. Április nyolcadikán
pedig Szent László túrán és vetélkedőn
vehetnek részt a gyerekek, melynek során a
helyi értékeket ismerhetik meg.
A helyi közoktatás elindulásának 160.
évfordulójára május 20-án egész napos
programmal emlékeznek az iskolában.
A jeles eseményre visszavárják az összes
egykori szentlászlói diákot és tanárt, hogy
együtt elevenítsék fel a régi emlékeket.
Az ünnepségen az intézmény valamennyi
osztálya és az alapfokú művészeti iskola
növendékei is fellépnek. Műsoraikban az elmúlt
160 évet mutatják be.
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Az évfordulóra iskolatörténeti könyvet is
készítenek, melyben feldolgozzák az elmúlt 160
év történetét, megszólalnak benne az egykori
kollégák, emléket állítanak az elhunyt
tanároknak, bemutatják a sikeres diákokat. Az
ünnepség alkalmával kiállítást is rendeznek az
iskolamúzeumban,
amely
a
kezdetektől
napjainkig eleveníti fel az iskolai életet –
részletezte az igazgató.

Humor ......................................................... 4. old.
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Ebben az évben gyorsan jött a tavasz. Minden
zöldül már, sok kerti virág is nyílik. De az erdőkön
és mezőkön is ezernyi vadvirág pompázik. Van
ahol apró kék virágocskák borítják egybefüggő
szőnyegként a fák közötti tisztásokat. Van ahol
sárga virágok tündökölnek. Minden kis növény
igyekszik ilyenkor hozzájárulni a tavaszi virágkavalkádhoz. A sok kis dongó-bongó, virágrólvirágra repkedő dolgos rovar minden virágot
beporoz. Holott a méhék még igazán meg sem
indultak.
De így is, a természetkedvelők szívét már most
megremegteti a tavasz kitárulkozása. Nyílnak a
gyümölcsfák. Az idén különlegesen bőségesen
megrakva azokkal az illatozó virágokkal, melyek
színben fajok szerint különbözve virulnak
megannyi
színben.
Az
almafa
fehérből
rózsaszínbe átmenő virágzata az összes
gyümölcsfák között talán a legtömöttebb, a
legdúsabb, és talán a leglátványosabb is. Ezeken
aztán az összes virágport gyűjtő rovarnak jut
munka bőséggel. Nyílik a barack, a meggy, a
cseresznye is. Mind-mind más színben, de úgy,
hogy véletlen sem lehet őket összekeverni
egymással. Ilyenkor nyílnak a ribizli bokrok is.
Nincs nagyobb élmény, mint ilyenkor a tavasz
simogató, melengető fényében egy kicsit leülni.
Megpihenni csendesen egy elhagyott tanya
romjainál a sárga virágú ribizli mellett. Hallgatni a
madarak énekét, a dongót ahogy a ribizli
virágjaira száll. A már régen elhagyott, most már
elvadult, valamikori virágoskert néhány, sárga és
piros tulipánjain elmélázni. Nem gondozzák, nem
locsolják, de hogy szeretne még itt a régi helyén
irulni-virulni. A vadon nőtt vadbarack fái is telve a
sok rózsaszínű virággal. Számomra az ilyen
helyen termett barack a legfinomabb. Szinte
sohasem férges.
Már dél van, egy magas fán kakukk madár
énekel. Távolabbról meg búbos-banka válaszol
rá. Vadgalamb is szabályos időközönként biztatja
az embert, hogy „ne dolgozz, ne dolgozz”: ezt
énekli aztán kitartóan. Belefütyül egy sárgarigó is
néha, jelezvén hogy Ö is itt van ám! De még annyi
más fajta madár is énekel így a tavaszi meleg
napokon, hogy föl sem tudnám most itt mind
sorolni. Ha ott vagyok és mindezt látom és
hallom, bizony sokszor könnybe lábad a szemem
a nagy gyönyörűségtől. Higgyétek el kedves
olvasóim, ennél szebb ezen a világon nincsen.
Mindezt élvezheted ingyen, csak ki kell menned,
és egy kicsit elcsendesedni. Sajnos a baj ott van,
hogy sok embernek a füle már meg sem hallja a
természet hangját. Szeme már nem tud
gyönyörködni a tavasz pompájában. Már észre
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sem veszi mindezt, az illatokat meg sem érzi.
Inkább ülne a tv előtt, vagy komputerezne. Sokan
az okos telefont nézik még mentükben is, nem
látják már meg mindazt, ami ott van sokszor
egészen közel körülöttük, hívogatja őket a minden
színében tündöklő kikelet, minden színével,
illatával. Csak kis időt kell rá szánni, kimenni, ott a
fák között kicsit megpihenni. Hamarosan érezni
fogod, hogy kezd megnyugodni a rohanó világtól
megtépázott
lelked.
Legszívesebben
még
maradnál egy kicsit. Érzed, hogy ezután többször
ki fogsz látogatni...
Írta Nagy Endre

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból a
versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci
program indításáról
I. Munkaerőpiaci helyzetkép, a programindítás
indoka
A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő
időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése.
E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon
történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes
foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon
fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt
képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető
munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és
készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett
dolgozni,
megfelelő
segítséget
kapnak
az
elhelyezkedésükhöz.
Segítenünk kell a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell teremtenünk az érdekeltséget az egyén oldaláról a
közfoglalkoztatásból
a
versenyszférába
való
átlépésre.
A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők
arányát, mindez rögzítésre került Magyarország
Konvergencia Programjában is.
A célok elérése érdekében 2015. évben egy új
jogintézményt vezettünk be. A közfoglalkoztatottak
elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.)
Korm. rendelet alapján nyújtható támogatás a
közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában
történő elhelyezkedésre oly módon, hogy
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát
megelőzően
történő
elhelyezkedése
esetén
elhelyezkedési juttatásban (egyfajta bónuszban)
részesül.
II. A program célja, célcsoportja
A program célja, hogy a kellő motivációval,
szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és
képes személyek ne a közfoglalkoztatásban
vegyenek részt, hanem a versenyszférában
helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes
foglalkoztatás elérését.
A program célcsoportja
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A Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás illeti
meg kérelmére azt:
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló
közfoglalkoztatási
jogviszonya
a
kérelem
benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt
meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti
gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az
iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal
vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi
társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és
megyei
kormányhivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának
(a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy
anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre
szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven
belül - ideértve az a) pontban meghatározott
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is legalább
180
napig
közfoglalkoztatási
jogviszonyban állt.
2 A program megvalósítói
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium
koordinálása mellett az állami foglalkoztatási
szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok
és az állami foglalkoztatási szervként eljáró
járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.
III. A program keretében nyújtható szolgáltatási
és támogatási elemek
Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási
osztályai a program keretében általános és a helyi
sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt
nyújtanak.
Ezt
követően
a
beérkezett
munkaerőigények alapján munkaerő-közvetítést
végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
Elhelyezkedési juttatás
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)
havi összegével, amely támogatást addig kapja az
egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya
munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A
támogatás folyósítása havi bontásban utólag
történik.
IV. A program időtartama
A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől
2017. december 31-ig tart.
V. A program forrása, költsége
A program keretében nyújtott támogatások forrását a
Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2017.
évi illetve 2018. évi központi kerete terhére. A
program összköltsége 1 milliárd Ft, amelyből 700
millió Ft a 2017. évet, 300 millió Ft a 2018-as évet
terheli a 2017. év végi kötelezettségvállalások
áthúzódó hatásaként.
VI. A munkaerőpiaci programtól várt eredmény
A programba több ezer fő közfoglalkoztatott
bevonását
és
a
versenyszférában
történő
elhelyezkedésének elősegítését tervezzük.

Móricgáti ÚJSÁG

GYEREKEKNEK

A két kép között hét különbséget találhattok. Aki a
helyes megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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Locsolóversek
Cyber gyerek vagyok,
Interneten locsolkodok,
Megadom a számlaszámom,
utald a pénzt kisvirágom!
Népi rigmusokat kántálni nem fogok,
Vicces locsolóverset sem igazán tudok.
Ha már itt vagyok meg locsollak Téged,
Ezért markomba piros tojást kérek.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2017. március 1.-től március 31.-ig
Születés: Tóth Antal Áron /Szülei: Fődi Csilla és
Tóth Antal Ákos/.
Gratulálunk nekik!
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Ágó Ferenc József /élt: 53 évet/
Tóth Mihály /élt: 61 évet/
Búcsúzunk tőlük!

Húsvéti katolikus miserend
Április 15.- én 17- kor nagyszombati vigília,
Április 16.-án, húsvét vasárnap fél 11- kor
ünnepi szentmise és körmenet, a szentmise alatt
a móricgáti hittanosok előadásában misztérium
játék - passiójáték - kerül bemutatásra.
Április 17.- én húsvét hétfőn szentmise fél 11kor.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Fóliában sült töltött fasírttekercs
Hozzávalók: Fasírt
 70 dkg darált sertéshús
 1 db zsemle
 1 ek zsír (púpos)
 1 közepes db vöröshagyma
 1 db tojás
 2 teáskanál fűszerpaprika (púpos)
 1 csipet kakukkfű (jó nagy csipet)
 só, bors ízlés szerint
 2 gerezd fokhagyma
 1 ek mustár (púpos)
Töltelék
 20 dkg füstölt sajt (szeletelve)
 4 db tojás
 15 dkg füstölt-főtt tarja (szeletelve)
 2 teáskanál napraforgó olaj (kb.)
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Elkészítés A zsemlét vagy kenyeret beáztatjuk
langyos vízbe. A hagymát megpucoljuk, apróra
vágjuk, a zsírban üvegesre pároljuk. A darált
húsba beletesszük a kinyomkodott zsemlét, a
hagymát, az összepréselt fokhagyma gerezdeket
és a többi hozzávalót. Alaposan összegyúrjuk,
kóstoljuk meg, hogy ízlésünknek megfelelő
fűszerezettségű legyen.
4 db tojást keményre főzünk, megpucoljuk, és
tojásszeletelővel karikákra vágjuk.
Tiszta konyharuhára egy kb. 60x40 cm-es alufóliát
leterítünk, és ecsettel vékonyan megkenjük olajjal.
Ráborítjuk a beízesített darált húst, és a
tenyerünkkel kb. 2-3 cm vastagságúra, téglalap
alakúra eltapicskoljuk. A hús szélétől mindenhol
kihagyva 4-5 cm-t ráterítjük a sajt felét, a füstölt
tarját, a tojáskarikákat, majd befedjük a maradék
sajttal.
A konyharuha segítségével feltekerjük, mint a
piskótatekercset. A fólia közepére igazítjuk a
tekercset, csinosra formáljuk. Nagyon szorosan
becsomagoljuk a fóliába. Úgy, hogy a ráhajtás
felül legyen, a két végét megcsavarjuk (jó nagy
szaloncukrot kapunk). A tepsibe úgy tegyük bele,
hogy a sütési idő letelte után a fóliából forgatás
nélkül ki tudjuk bontani.
Előmelegített sütőben min. 1 órát sütjük. A sütési
idő letelte után kivesszük, óvatosan kibontogatjuk,
egy
kicsit
emelünk
a
sütési
hőfokon,
visszatesszük a sütőbe, és a keletkezett
pecsenyelével gyakran locsolgatva pirosasbarnára sütjük. Hagyjuk kihűlni, végül ferdén
szeletelve, tetszés szerinti körettel tálaljuk.
Forrás: www.nosalty.hu

HUMOR
Kisfiú áll édesanyjával a villamosmegállóban. Az
aluljáróból terhes nő bukkan föl, nagyjából 6
hónapos terhes lehet. A kisfiú azonnal anyjához
fordul:
- Anyu, miért nőtt meg a néni hasa?
- Mert gyereket vár.
A következő pillanatban egy nagyon dagadt idős
urat lát meg a gyerek a villamosmegállóban.
- A bácsi mit vár?
- A villamost.
- Na az meg is látszik!
Móricgáti Újság
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004
Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát
Felelős kiadó: Csontos Máté
Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné
Tel: 77/491-010
Készül a Móricgáti Könyvtárban.
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