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Felhívás
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgáltatása a következő szolgáltatásokban nyújt segítséget:



TÁJÉKOZTATÓK
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgáltatás
Családgondozó: Bálintné Bajnóczi Edit
Elérhetősége: 6133 Jászszentlászló, Hunyadi u.
2. Tel.: 06-30/718-96-96
e-mail: alapszolgkp.@freemail.hu
Ellátási területe: Jászszentlászló és Móricgát
közigazgatási területe.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan alapellátás, amely
munkájának célja a gyermekek testi, értelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő
nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése, valamint a gyermeknek a családból
történő kiemelésének megelőzése, a családból
kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.
Szolgáltatásai:
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését
biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
információnyújtás,
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a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
tanácsadások
(életviteli,
életmódbeli,
gyermeknevelési, stb.)
közvetítés más szolgáltatásba,
elhelyezési tárgyalásokon való részvétel,
felülvizsgálati tárgyalásokon való részvétel
átmeneti nevelésbe vétel esetén,
védelembe vételi tárgyalás, felülvizsgálati
tárgyalás,
szakmaközi megbeszélés a jelzőrendszer
tagjaival (évi hatszor)
örökbefogadással kapcsolatos intézkedések,
szabadidős
programok
szervezése
(rajzpályázatok, Ügyes Kezek Klubja).









hivatalos ügyekhez intézéséhez segítséget
nyújt,
kérelmek, adatlapok, pályázatok, levelek
megírásában illetve kitöltésében való
segítség nyújtása,
munkaközvetítés,
rendszeres
szociális
segélyezettek,
rendelkezésre
állásási
támogatásban
részesülők
munkaerőpiacra
való
integrációjában valóban közreműködés,
egyéni
illetve,
családi
problémák
megbeszélésében való segítségnyújtás,
családi
illetve
gyermekprogramok
szervezése,
ha csak meghallgatásra, odafigyelésre
vágyik,
illetve bármiféle felmerülő probléma, ami
jelenleg foglalkoztatja.

Családgondozó: Bozó Andrea
Intézmény elérhetősége:
6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 2.
e-mail: alapszolgkp.@freemail.hu
Tel: 06-30/718-96-96
Ellátási terület: Jászszentlászló és
közigazgatási területe
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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2010. február 2-án tartotta évi
első ülését.
A
Képviselő-testületek
együttes
ülésen
megszüntették az Intézményi Társulás által
fenntartott Községi Könyvtár önállóságát, 2010.
április
1-től
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat szakfeladatán fog működni. Az
átszervezés a lakosság számára nem jár
érzékelhető
változással,
ugyanolyan
nyitvatartással és szolgáltatásokkal várja a
könyvtár az olvasókat. A döntésnek megfelelően
módosításra került a Társulási megállapodás is.
Az önkormányzat csatlakozott a „Mindennapi
vizünk”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társuláshoz. A társulást 14 önkormányzat hozta
létre azért, hogy pályázni tudjon ivóvíz minőség
javító beruházásokra. A tervezett beruházás
becsült értéke Móricgát esetében 55.157.000 Ft,
melynek 10 %-át kell az önkormányzatnak
önerőként biztosítania. A pályázat segítségével
megépülnének Móricgáton olyan víztisztító
berendezések, amelyek kiszűrnék a vízből az
ártalmas anyagokat, pl. arzént, mangánt.

A fogorvosi ellátás 2010. április 1-től fog
működni Jászszentlászlón a Hunyadi u. 8.
szám alatti rendelőben, ahová a móricgáti
betegeket is várja Dr. Csanádi Attila
fogorvos.
Kovács Tímea
körjegyző

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
A madárlátta földimogyoró története
Valaha az emberek megvoltak akár hónapokig is,
bevásárlás nélkül. Móricgáton akkoriban két
boltocska várta a vevőit. A lakosságot szinte
teljesen el tudta látni, mert az igények igen
egyszerűek voltak. Zöldség gyümölcs mindenki
kamrájában, pincéjében egészen tavaszig elállt. A
krumplis-veremben
a
krumpli
dacolt
a
legkeményebb hidegekkel szemben is. Úgyhogy a
tanyasi boltok ilyesmit nem is tartottak.
Déligyümölcsöket nem ismerte senki, tehát nem is
hiányolta a nép.
Egyszer egy téli reggelen, amikor az iskola felé
ballagtam, a hó tetején valami furcsa dolgot
találtam, majd még egyet. Az előttem erre haladó:
valami
városban
járt
atyafi,
valahol
földimogyoróhoz jutott, és erre haladtában azt
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eszegette. Néhányat meg az én örömömre
elvesztett.
Amikor
megtaláltam,
óvatosan
megvizsgáltam, megszagoltam. Az illata nagyon
jó volt, de ilyet még eddig soha nem láttam. Itt-ott
feltört száraz mogyoróhéj hevert hanyagul
eldobálva, amiből arra következtettem, hogy ezt
valaki feltörte, és a benne található valamit
bizonyára megette.
Figyelmes szemlélet után, egyet én is
felbontottam. Azonnal észrevettem, hogy két piros
színű, babhoz hasonló valami fekszik a
természetes ágyacskájában. Annyira jó volt az
illata, hogy összeszedtem minden bátorságomat
és egyszerűen megkóstoltam. Fenséges íze volt,
amelyet semmiféle más eddig látott gyümölccsel
nem tudtam összehasonlítani.
E téli élmény után, még néhány év eltelt, hogy
újra földimogyorót láttam, sőt ettem. Akkor már
tudtam a nevét, az eredetének történetét is
elolvastam, megtanultam. Előfordul, hogy még ma
is veszek, de valahogy úgy tűnik, amit kisgyerek
koromban az út szélén találtam az valahogy
sokkal illatosabb, és finomabb volt ezeknél.
Nagy Endre

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt Gazdálkodó!
Az alábbiakban szeretném a Magyar Agrárkamara
közleménye alapján az érintettek figyelmét
felhívni.
Bajba kerültek azok a családi gazdaságok,
amelyeknél elkülönül a földhasználat és az
állattartás nevesített személye. Utóbbiak ugyanis
hiába kérnek támogatást, területalapú támogatás
hiányában elesnek az állatok után járó
szubvencióktól.
A
szabályozási
problémát
érzékelte a Magyar Agrárkamara és levélben
kérte
az
agrártárcát,
hogy
mihamarabb
intézkedjen.
A probléma alapja a következő. Az egységes
területalapú támogatásról (SAPS) és az ahhoz
kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top
up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos
37/2009. (IV.3.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdése
szerint a termeléstől elválasztott, állatlétszám
alapján
meghatározott
történelmi
bázis
jogosultság 2009 évtől kezdődően csak azoknak a
termelőknek adható, akik egységes területalapú
támogatási jogosultságot szereztek.
Ez sok családi gazdaságot érint hátrányosan,
mivel e gazdálkodási formában határozottan
elkülönül a földhasználat, illetve az állattartás
nevesített természetes személye. Ez azt jelentheti
például, hogy a földhasználattal a papírok szerint
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a férj, az állatokkal a feleség foglalkozik, s utóbbi
az
állatállományhoz
kapcsolt
történelmi
bázisjogosultság tulajdonosa is, de földterületet
nem művel.
Ezek a gazdálkodók ebben az évben
szembesültek azzal, hogy gazdálkodásukat
gyakorlatilag ellehetetlenítő módon elestek a
történelmi
bázis
alapján
juttatandó
támogatásoktól. Így az állatokkal foglalkozó
családi gazdaság több százezer forint összegű
támogatástól esik el, mely éppen a gyenge
lábakon álló állattartás fenntartását, a vidéki
lakosság megélhetését teheti kockára.
A Magyar Agrárkamara arra kéri az agrártárcát,
hogy a családi gazdaságok a történelmi
bázisjogosultságaikat a gazdasági társaságokra
meghatározott
módon
kaphassák
meg,
amennyiben igazolható, hogy az állattartásért
felelős személy (történelmi bázisjogosultság
tulajdonosa), valamint a területalapú támogatást
igénylő természetes személy egy családi
gazdaságon belül gazdálkodik.
Forrás: Magyar Agrárkamara
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

folyamatos. A sikeres pályázatot benyújtók
számára az MNÜA a keretösszeg kimerüléséig
tud támogatást biztosítani.
A pályázatok szövege, valamint a Pályázati
Adatlapok megtekinthetők és letölthetők a
www.udulesicsekk.hu internetes oldalról, valamint
kérhetők a Móricgáti Teleházban.
Forrás: www.udulesicsekk.hu

Fogyasztóvédelmi Információs Pontok a
Teleházakban
2010. január 4.-től a teleházakban online
fogyasztóvédelmi panaszbejelentéssel lehet élni.
Fogyasztóvédelmi információkra van szüksége?
Nincs otthon Internet elérhetősége?
Tájékozódjon helyben, saját településén a
Teleházban!
Miért érdemes felkeresni a fogyasztóknak a
teleházban a fogyasztóvédelmi Információs
Pontot?
mert a Fogyasztóvédelmi Információs Ponton az
Internet segítségével panaszbejelentést tehet, az
ügyintézés egyszerűsödik.
Elérhetők
a
panaszbejelentés
formanyomtatványai.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Születés: nem történt.

A Művelődési Házban továbbra is működik a
fiókkönyvtár.
Kérem,
vegyék
igénybe
a
szolgáltatást, jöjjenek kölcsönözni, beiratkozni.
Szeretettel várom a régi és új kölcsönzőket
kedden és szombaton 16-tól 20 óráig.

Házasságkötés: nem történt.

Néhány új könyvünk:

Halálozás: Sebestyén József /élt 63 évet/

Mess Béla: Emlékszikrák, Fél évszázad
vadászélményei
Dan Brown: A Da Vinci-kód
Magyar népmesék – A mindent járó malmocska
és más mesék

Anyakönyvi hírek
2010. január 1.-től január 31.-ig.

Búcsúzunk tőle!

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 2010. évi pályázatairól
Az alapítvány Kuratóriuma 2010. február 1-én
hozott határozatával módosította a 2009.
december 1-én meghirdetett pályázatainak
(kivéve a "Vakációs program" pályázat) benyújtási
határidejét.
A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati
keret kimerüléséig folyamatosan (de nem
később mint 2010. szeptember 15-ig)

Rokolya Józsefné
művelődés-szervező

Tisztelt „Móricgátért Egyesület”-i tagok!
Tisztelettel meghívom Önöket, a 2010. február
18.-án, 18 órakor tartandó taggyűlésünkre a
Művelődési Ház Klubtermébe.
Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) és az egyénileg
beérkezett pályázatok esetén az elbírálás
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Tisztelt adózók!

felvert tojáshabot. A keveréket a tepsibe helyezett
golyók közé csorgatjuk.

A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi
adófelajánlásokat!
Kérjük, hogy a 2009. évi adóbevallások
elkészítésekor is támogassák egyesületünket az
szja. 1%-ának felajánlásával.

Megsütjük, és úgy vágjuk kockákra, hogy
igyekezzünk a pöttyöket elvágni. Így lesz mutatós
a sütemény: látszanak a barna tésztában a
világos pöttyök.

Adószám: 18363845-1-03.

GYEREKEKNEK

HUMOR
Pasztinákot meglátogatja a barátja, s a házigazda
büszkén mutatja neki csecsemő kisfiát.
- Barátom! Ez a gyerek egészen az apja! álmélkodik a vendég.
- Valóban? - örül az apa. - És miből gondolod?
- Onnan, hogy rögtön ordítani kezd, ha elveszik
tőle az üveget.

Egy részeg bemegy a kocsmába, és kér egy
korsó sört. Mondja a kocsmáros:
- Sajnálom, de részegeket nem szolgálhatok ki.
A részeg hiába mondja, hogy ő bizony egy kortyot
sem ivott, a kocsmáros nem hisz neki, és
megkéri, hogy csináljon hat fekvőtámaszt. A
fekvőtámaszok közben megjelenik az ajtóban egy
másik részeg, és megrökönyödik a látványtól:
- Olyat már láttam, hogy valakinek ellopják a
pénztárcáját, olyat is, hogy valakinek feltörik a
kocsiját, de ilyet még sosem, hogy valaki alól
kilopják a nőjét.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Túrós pötty
Hozzávalók a pöttyökhöz: 12,5 dkg margarin, 20
dkg liszt, 3 evőkanál kakaó, 15 dkg cukor, 2 tojás,
fél csomag sütőpor.
A masszához: 50 dkg túró, 25 dkg cukor, 12,5 dkg
margarin, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag
vaníliás vagy epres pudingpor, 4 egész tojás.
Elkészítés: A pöttyökhöz összegyúrjuk a
szobahőmérsékletű
margarint
a
cukorral,
hozzáadjuk a tojást, a lisztet, amibe belekevertük
a sütőport, és a kakaót. Kis diónyi gombócokat
formálunk belőle, szép sorban belerakjuk a
margarinnal kikent, liszttel megszórt tepsibe, úgy
hogy ne érjenek össze.
A masszához egy csipet sóval felverjük habnak a
tojásfehérjéket. A massza többi alapanyagát is jól
összedolgozzuk, végül lazán hozzákeverjük a
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A két kép között 7 különbséget találhattok. Aki a
megfejtést
behozza
a
szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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