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A Nőnap alkalmából az alábbi verssel 
és virággal kívánunk minden 

hölgyolvasónknak boldog nőnapot! 
 

Kéri János: 
Nőnapi köszöntő 
 
Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk köszönhetjük. 
 
Ki mindent 
Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel ő. 
 
Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 
 
Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot  

 
 

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület 2009. február 12-én tartotta ez 
évi első ülését.  
A Képviselő-testület elfogadta 2009. évi 
költségvetését. Ebben az évben mintegy 58 millió 
forintból gazdálkodik az önkormányzat. Bevételeink 
nem sokat változtak az elmúlt évhez képest. A 
lakosságszám csökkenése miatt az állami normatív 
támogatás is kevesebb lett. Be kellett terveznünk a 
régi iskolaépület értékesítését 8 millió forint 
értékben. Beruházásaink között szerepel a 
kerékpárút építés önereje, a faluközpont megújítás 
önereje (győztes pályázat esetén). Az általános 
tartalékunk 3,9 millió forint. Az önkormányzat 2 főt 
foglalkoztat. Az intézmények működéséhez 11,5 
millió forintot ad át a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás. 
 

Ezen a napon együttes testületi ülés is volt a 
jászszentlászlói képviselőkkel. Elfogadták a 

körjegyzőség és az intézményi társulás 2009. évi 
költségvetését. Móricgát 17 millió forinttal járul hozzá 
ezek működéséhez. A körjegyzőség költségvetése 
1,3 %-kal több, mint 2008-ban. Ennek az az oka, 
hogy több jubiláló köztisztviselő van, és egy 
nyugdíjba vonulás is történik. Az általános iskolában 
két iskolaotthonos első osztállyal számolunk, és 
minimális karbantartást terveztünk. Az óvodánál az 
ÁNTSZ kötelezése miatt a tálalókonyhát fel kell 
újítani. Az Alapszolgáltatási Központnál és a 
Gyermekélelmezési Konyhánál festési munkákat 
terveztünk. 
 

A Testületek döntöttek arról, hogy kilépnek a Kiskun 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulásból. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=599896
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tájékoztató a fogászati alapellátásról 
 

Jászszentlászló és Móricgát Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületei 2009. március 
31-vel felmondták a LURA-DENT Kft-vel fogászati 
alapellátás biztosítására kötött megállapodást. 
Szerettük volna az ellátást a jászszentlászlói 
rendelőben biztosítani. Ezért az álláshelyet 
meghirdettük, azonban még érdeklődő sem volt a 
fogorvosi állásra. Így megkerestük a 
kiskunfélegyházi Seven Dentist Kft-t, akik vállalják 
Jászszentlászló és Móricgát lakosainak ellátását, de 
csak úgy, ha a betegek bejárnak 
Kiskunfélegyházára. Mivel nincs más megoldás, 
2009. április 1-től szerződést kötünk a Seven Dentist 
Kft-vel, és dr. Kunsági Elemér fogorvos (vagy a 
társasághoz tartozó másik fogorvos) látja le a 
betegeket.  
Ettől az időponttól kezdődően a rendelés helye: 
Kiskunfélegyháza Deák F. u. 5. (régi SZTK 
épülete) Tel: 76/467-917. 
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig 
előzetes bejelentkezés nélkül fogadnak 
betegeket. 
 

A fás szárú növények védelméről 
 

A fák védelméről eddig egy 1970-ben született 
rendelet rendelkezett, most egy teljesen új 
jogszabály született. Az új jogszabály már nem csak 

a fák védelmével foglalkozik, hanem hatálya kiterjed 
a z összes fás szárú növényre.  
Sokakat érint az a szabályozás, hogy a közterületen 
lévő fás szárú növények kivágásához a jegyzőtől 
engedélyt kell kérni. Egy 2.200 Ft illetékbélyeggel 
ellátott kérelmet kell benyújtani, ami a következőket 
kell, hogy tartalmazza:  
- a kivágás indokát, 
- a növénnyel rendelkezni jogosultak kivágáshoz 

hozzájáruló nyilatkozatát, 
- közterület nevét, hrsz-i számát, a fának az 

ingatlanon történő pontos elhelyezkedését, 
- a növények darabszámát, faját, fa esetében 1 

méter magasságban törzsének átmérőjét, 
- a kivágás kivitelezésének részletes leírása, 
- pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, faj, fajta, 

darabszám, hely feltüntetésével. 
A kivágást akkor lehet megtiltani, ha: - ha a 
kérelmező a pótlást nem vállalja 
- ha a növény áttelepíthető 
- ha természetvédelmi, környezetvédelmi érdeket 
sért. 
 
Település belterületén életet vagy 
vagyonbiztonságot veszélyeztető fát ki lehet vágni, 
de 3 napon belül be kell jelenteni a jegyzőhöz. 
A közterületen a pótlást 1 éven belül el kell végezni, 
a jegyzőnek ellenőrizni kell, hogy a szakszerű pótlás 
megtörtént e. 
A rendelet szabályozza a fás szárú növények 
telepítésének szabályait, melyet magántulajdonban 
lévő ingatlanokon is be kell tartani. A telepítést úgy 
kell végezni, hogy életet, egészséget, biztonságos 
közlekedést, meglévő épületet nem veszélyeztethet. 
Az ingatlan használója köteles a növények 
szakszerű kezeléséről gondoskodni, valamint az 
emberi életet, egészséget veszélyeztető 
származékait (levelek, ágak) összegyűjteni. Aki 
ezeket a szabályokat megszegi, szabálysértést 
követ el, és 100.000 Ft pénzbírsággal sújtható. 
 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

EMVA monitoring adatszolgáltatás 
 

A 2008-as évre adatszolgáltatásban érintett 
ügyfelek és jogcímek 

 
A jogszabályban meghatározott monitoring 
adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek 
adatszolgáltatását az MVH  előre megszemélyesített 
elektronikus űrlap alkalmazásával támogatja. A 
megszemélyesítés azt takarja, hogy az ügyfélnek 
csak azokat az adatokat jelenítjük meg, amely 
tekintetében adatszolgáltatási kötelezettsége áll 
fenn. 
A monitoring adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek 
körét az MVH úgy határozta meg, hogy az 
informatikai rendszerben legyűjtötte azon ügyfeleket, 
akik 2008. december 31-én érvényes támogatási 
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határozattal rendelkeztek a monitoringban érintett 
jogcímek valamelyikén. Ezen ügyfélkörnek küldött az 
MVH monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó 
felszólítást levélben.   
Honnan tudja az ügyfél, hogy mely jogcímek 
tekintetében van kötelezettsége? 
Az ügyfelek az elektronikus felületre belépve  
ügyfélkapus azonosítást követően - láthatják azon 
jogcímek listáját, amelyek tekintetében 
adatszolgáltatási kötelezettségük van, ez alatt pedig 
a konkrét adatkört jogcímek szerint csoportosítva.  
 

Monitoringban érintett jogcímek: 
 

2008-as adatszolgáltatásban érintett jogcímlista 

Állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés 
célterület 

Állattartó telepek korszerűsítése - komplex 

Mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók 
részére nyújtott szaktanácsadás igénybe vétele 

Gépek, technológiai berendezések beszerzése 

Kertészeti gépek, technológiai berendezések 
beszerzése 

Gazdaság átadása 

Növénytermesztés létesítményeinek 
korszerűsítése 

Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése 

Mezőgazdasági területek erdősítése 

Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területeken 

 
2008. december 31. után bekövetkezett 

változások kezelése 
 

Az adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása a 
2008. december 31-ei kérelem állapotok alapján 
történt, így előfordulhat, hogy a támogatási kérelmek 
állapota a 2008. december 31. után megváltozott. Ez 
az alábbi esetekben történhetett meg: 
-A korábban jóváhagyott kérelem utólag elutasításra 

került. 
-A kérelmet az ügyfél visszavonta vagy a 

támogatásról lemondott, de az csak 2009-ben 
került elbírálásra. 

A fenti esetekben az érintett kérelem 
vonatkozásában nem áll fenn kötelezettsége az 
ügyfélnek amennyiben arról (elutasítás, 
visszavonás/lemondás elfogadása) határozatot 
kapott. A felület mögött lévő adatbázis azonban 
technikai okokból - továbbra is a 2008. december 
31.-i állapotot tartalmazza. 
A fellebbezés és a felfüggesztés alatt lévő aktákra 
az adatszolgáltatási kötelezettség fennáll és majd a 
folyamat végeredményeképpen kialakult döntéstől 
függ, hogy továbbra is szükséges-e adatot 
szolgáltatnia.   
 

Mit kell tenni az ügyfélnek jogutódlás 
esetén? Jogutódlás esetén a jogutódnak be kell 
nyújtania egy meghatalmazást a D9907 
formanyomtatványon, úgy hogy a meghatalmazóhoz 
a jogelőd, a meghatalmazotthoz a jogutód ügyfél 
azonosítási adatait adja meg és a jogutód írja alá a 
meghatalmazást. 
 
Meghatalmazások benyújtása  
A meghatalmazások benyújtásakor fokozottan 
figyeljenek arra, hogy a meghatalmazó és 
meghatalmazott ügyfél-regisztrációs száma és 
aláírása szerepeljen a meghatalmazáson, mert a 
hiányosan kiköltött meghatalmazásokat az MVH 
nem fogadja el.  
 

Sebestyén János ügyfélszolgálati tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

VERS 
 

Szeretlek kis falum 
Irta: Nagy Endre  2009 január 30. 

  
Messze a kiskunsági buckákban 
két kis templom tornya messzire ellátszik. 
Móricgátnak dolgos népét, s annak a jó hírét, 
harangjuk szavával, szórják a világba. 
Sokan már elmentünk, nem maradtunk hűek! 
Menni kellett, mert a sors keze kemény, 
de drága emléked betölti szívünket. 
Mert lehet hogy édes a kalács, de az élet az a 
kenyér! 
  
Ha ritkán hazajövök, beszívom illatod. 
Köszöntelek, és titkon átölel karom. 
Te szólsz hozzám, mint egy jó anya, 
jöjj gyermekem, már úgy vártalak haza ! 
Öntök elébed vadvirágot, s árvalánynak haját. 
Hallani fogod a puszta madarainak dalát. 
Megnyitom emléked, s gyermek leszel újra, 
lábad rátalál a már betemetett útra ! 
  
Van aki innét, mint én is, szívesen elmenne! 
Mert már nincs miből megélni, 
bezárt az iskola, a rablóktól kell félni! 
Lehet, hogy máshol nagyobbak a házak, 
és munka akad bőven. 
De ott akarsz nyugodni idegen földben?... 
  
Ha majd egy reggel Móric felől fúj a szél, 
azzal egy suttogó hang a szívedbe ér. 
Kis falud szól hozzád kedvesen, 
Gyere haza, ha már megfáradtál, 
majd itt megnyugtatlak, s helyet adok, 
s betakarlak a hűs akácok alatt ! 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2009. február 1.-től február 28.-ig 

 

Születés: Deli Hedvig /Szülei: Csontos Hedvig és 
Deli Ottó/. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Deli Erzsébet /élt: 70 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

A tüdőszűrés rendje 
 

A 40 éves kor feletti biztosított évente egyszer 
jogosult ingyen igénybe venni a tüdőszűrést, ha: 
1. A tüdőszűrő vonzáskörzetében lakik, 
2. Állandó lakóhelye máshol van, de bizonyítani 

tudja, hogy tartósan itt tartózkodik, pl. tanul, 
munkát végez, családtag. 

40 éves kor alatt a rutinszerű tüdőszűrés szakmailag 
nem indokolt. 
 

HUMOR 
 

Egy falusi család először utazik nagyvárosba, és egy 
elegáns szállodában szállnak meg. Mindent 
megcsodálnak a hotelben, különösen a lift kelti fel a 
figyelmüket. A fiú megkérdezi az apjától: 
- Apu, ez meg mi? 
- Fogalmam sincs. Még sose láttam ilyet. - jelenti ki 
az apa. 
Ahogy ott álldogálnak, látják, hogy egy idős 
tolókocsis asszony megnyom egy gombot, az ajtó 
kinyílik, és a néni begurul egy kis szobába. Ott is 
megnyom egy gombot, az ajtó záródik, és fölötte 
számok világítanak. Nemsokára ismét nyílik az ajtó 
és kilép rajta egy csinos fiatal lány. Erre az apa 
felkiált: 
- Menj, fiam, hozd csak ide gyorsan anyádat! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Csíkos sütemény 
 

Hozzávalók: az első tésztalaphoz: 1,5 dl (kis 
poharas) tejföl, 1db tojás, 1mokkáskanál 
szódabikarbóna, 5 evők. finomliszt, 5 evők. 
kristálycukor, 5 evők. darált mák.  
A második laphoz: ugyanezek a hozzávalók, csak a 
mák helyett 5 evőkanál darált dió.  
A harmadik laphoz: ugyanezek a hozzávalók, csak a 
dió helyett 5 evőkanál keserű kakaópor. 
A krémhez: 1liter tej, 8 evők. búzadara, 2 cs. vaníliás 
cukor, 25 dkg porcukor. 
A tetejére: 10 dkg reszelt tejcsokoládé.  
Elkészítése: az első laphoz valókat kikeverjük a 
felsorolt hozzávalókból, majd sütőpapírral bélelt 
vagy kivajazott közepes tepsiben szépen elkenjük, 
közepes lánggal, kb. 25 perc alatt megsül. A 

sütőpapírral együtt gyúródeszkára borítjuk, 
leemeljük róla a papírt, hűlni hagyjuk. A második, 
diós lapot is ugyanúgy kisütjük, mint az elsőt és 
deszkára vagy tálcára borítva hagyjuk, hadd hűljön. 
A kakaós lapot sütjük meg utoljára, és ezzel is 
ugyanúgy járunk el, mint az előzőekkel. 
Ezután a tejből és a darából sűrű tejbegrízt főzünk, 
vízzel telt edénybe állítva gyorsan lehűtjük. Amíg 
hűl, addig a puha margarint, a kétféle cukorral 
habosra keverjük, és kanalanként a már kihűlt 
tejbegrízhez adjuk. 
Végül mindhárom megsütött lapot betöltjük a 
krémmel, úgy, hogy középre kerüljön a kakaós lap. 
Vigyázunk, hogy a tetejére is maradjon egy vékony 
rétegnyi krém, s erre csokoládét reszelünk! 
 

www.halatortan.hu 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között kilenc különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 
 


