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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Közel 8 millió forintot nyert az önkormányzat a 
falu és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére 
még a nyáron egy pályázat során.  
 

A pénzből egy új, 8+1 személyes Opel Vivaro 
Combi típusú gépkocsi került beszerzésre, 
amelyet november 8-án vett át Bozó Sándor 
falugondnok Győrben.  
 

 
 

Önerőre nem volt szükség, a nyertesnek a 
kisbusz vételárának az ÁFA tartalmát 
kellett előteremtenie. Ezzel az önkormányzat 
tulajdonában lévő autók száma 
háromra emelkedett. 

Beszerzésre került még egy BOMSTAL márkájú 
3x5 méteres fém mobilgarázs, mely a Faluház 
udvarában lett felállítva. 
 

Szintén pályázati pénzből valósítja meg az 
önkormányzat két belterületi utunk – a 
művelődési ház előtti, valamint a falu-végi köz-
utca – felújítását: új borítást kapnak, meg 
lesznek szélesítve, és padka készül a szélükre. 
Az építkezés ideje alatti „torlódásokért” 
elnézésüket kérjük! A végeredmény minden 
bizonnyal kárpótolni fog bennünket az átmeneti 
kellemetlenségekért! 
 

 

Újra indul a fogorvosi ellátás 
Jászszentlászlón! 

 

A jászszentlászlói önkormányzat szerződést 
kötött Dr. Fodor Tünde fogász és szájsebész 
szakorvossal. 2015. november 1.-től Ő látja el a 
fogászati szakorvosi feladatokat 
Jászszentlászlón, tartós helyettesítés keretein 
belül. 
 

Rendelési idő: Kedd 14:00 – 20:00 
 Szerda 16:00 – 20:00 
 Péntek 07:00 – 12:00 
 

Cím: Jászszentlászló, Hunyadi u. 8/a. Telefon: 
06-77/412-026 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a 
„Földet a gazdáknak!” Program keretében 
Bács- Kiskun megyében is megkezdődik a 
Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti 
Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti 
kijelölt földterületek értékesítése. 
 

Az árverésekre 2015. november 23. és 
december 10. között kerül sor a Bács- Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, 
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Halasi út 34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. 
szám alatti épületeiben. 
 

Az árverések regisztrációja a fenti napokon 
8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik az 
árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. 
Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok 
pontos adatai az árverési hirdetmények 
mellékleteiben találhatóak. 
 

A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján 
(www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatal honlapjain 
(www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és 
www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá 
kifüggesztés útján az NFA megyei 
kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti 
épületben, valamint az értékesítésre kerülő 
földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) 
önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben 
részletesen is megismerhetők. 
 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
 

 

Megújult a Munkaügy épülete 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a TIOP 3.21 
uniós projekt keretében valósította meg a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya (volt Munkaügyi Kirendeltség) 
épületének belső felújítását. A projekt 
keretében fűtés- és világításkorszerűsítés, 
ügyfélbarát környezet kialakítása, valamint új 
bútorokkal való berendezés történt meg.  
 
A megújult épület zártkörű ünnepélyes 
átadására 2015. november 12-én, 
csütörtökön 14 órakor került sor a Félegyházi 
út 5. szám alatt.  
 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 
 

Itt a fűtési szezon, így megyénkben is 
megjelenhetnek a trükkös faárusok. Minden 

évben több tucatnyi embert csapnak be a 
tűzifával házalók. 
Trükkök tömegével verik át a 
megrendelőket a „tüzelős csalók”. 
 
Elkövetési módszereik jellemzői a 
következők: 
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják 
„kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, 
hirdetési újságokban. Csak egy telefonszámot 
adnak meg a hirdetéseikben, az áru 
értékesítését pedig általában helyszínre 
szállítással vállalják. 
A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, 
udvaron leborítva már csak ennek a fele. A 
laikus vevő még csak becsülni se tudja, hogy 
valóban annyit kapott-e, amennyit megrendelt.  
Előfordulhat, hogy nem a megrendelt minőségű 
tűzifát szállítják ki. 
A vásárlás során, ha – nagyobb címletű 
bankjegyből vissza kell adni – kifigyelhetik, hol 
tartja a gyanútlan házigazda a pénzét és a 
figyelmét elterelve (vizet kérnek, WC-re, 
mosdóba mennek) megszabadítják tőle. 
 
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást? 
Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál 
jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg 
egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal 
szemben. 
A megrendeléskor előre egyeztessenek 
időpontot a kiszállításhoz, és lehetőség szerint 
kérjék valamelyik szomszéd vagy rokon 
segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok 
vásárlásában. 
Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli TÜZÉP 
telepen és csak azután fizessenek, amikor 
mindent rendben találnak. 
Legyenek óvatosak és otthonaikba ne 
engedjenek b  e idegeneket, így nem válhatnak 
trükkös tolvajok áldozatává.  
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2015. október 1.-től október 31.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: nem volt. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun%20és%20www.bkmkh.hu)%20találhatók
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun%20és%20www.bkmkh.hu)%20találhatók
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F E L H Í V Á S! 
 

Papír-gyűjtést szervezünk Móricgáton  

2015. november 20.-án. 

Papírhulladékot gyűjtünk. Kérjük, rakják ki a ház 
elé a felajánlani kívánt hulladékokat, vagy 
nagyobb mennyiség esetén értesítsék Terjékné 
Vajda Zsuzsit. 
A hulladékokért kapott anyagi térítést az - 
iskolai alapítványon keresztül - iskolás 
gyermekeink javára fordítjuk. 
 

Terjékné Vajda Zsuzsa, Zombori Éva 
 

 
Értesítjük a női lakosságot, hogy  

2015. december 2.-án, 8-12 óráig 

nőgyógyászati rákszűrés lesz a 
jászszentlászlói Egészségházban.  
A szűrésen való részvétel ingyenes, a 
részvételhez TAJ kártya szükséges. 
 
Évente közel hétszáz nő hal meg 
méhnyakrákban. Az életkoruk az egyre 
fiatalabb korosztály felé tolódott az elmúlt 
évtizedben. Szomorú statisztikák ezek, főleg 
annak ismeretében, hogy a méhnyakrák talán 
az egyetlen tumoros folyamat, amely időt kínál 
nekünk, hogy felismerhessük, hogy könnyen 
kezelhessük. Ha azonban ezt a lehetőséget 
nem használjuk ki, életeket követel. Fiatal nők 
életét. Olyanokét, akik élhettek volna, ha 
rendszeresen részt vettek volna nőgyógyászati 
rákszűrésen. 
Várunk tehát minden 18 év feletti hölgyet! 
Tegyen meg ennyit egészségéért! 

A rákszűrést végzi: Dr. Rigó Imre főorvos. 
 

Szatmáriné Bazsa Rózsa 
 

 

Bentlakásos intézmény 
 
Az Alapszolgáltatási Központ, önmaguk 
ellátására nem, vagy csak segítséggel képes 
személyek számára, az életkoruk, egészségi 
állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a 
rászorult személyekről a bentlakásos intézmény 
keretein belül gondoskodik. Ezen személyek 
számára teljes körű ellátást biztosítunk: 

- napi legalább háromszori étkeztetést, 

- szükség szerint ruházatot, 

- egészségügyi ellátást, 

- lakhatást. 
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, mely iránti 
kérelmet az Alapszolgáltatási Központban kell 
benyújtani. Az intézményi elhelyezés előtt az 
intézményvezető vizsgálja a kérelmező 
gondozási szükségletét. Az intézményi felvétel 
egyik alapfeltétele, a napi 4 órát meghaladó 
gondozási szükséglet. 
A szolgáltatás térítésköteles, 72.000 Ft/hó. 
 
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették 
érdeklődését, az alábbi elérhetőségeken 
érdeklődhet: 
6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 2,  
Telefon: 06-30/718-96-96, 
 alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu 
 

Fürdős Ferenc 
intézményvezető 

 

HUMOR 

 
Volt egy gazda, aki disznókat nevelt. Egy nap 
beállított hozzá egy férfi és megkérdezte: 
- Mondja csak, mivel eteti a sertéseket? 
- Én kérem, makkal, moslékkal. Miért kérdi az 
úr? 
- Nos, én az Állatvédő Ligától jöttem. 
Megállapítom, hogy szabálysértést követett el, 
nem szabad hulladékkal etetni az állatokat. 
Megbírságolom 200 ezer forintra. 
Néhány nappal később jött egy másik férfi, aki 
ugyancsak kérdezősködni kezdett.  
- Elárulná, mivel eteti a disznókat? 
- Nagyon jól táplálom őket, kapnak főtt 
kukoricadarát, gabonaféléket, zöldséget, 
gyümölcsöt, amennyit csak meg bírnak enni. - 
feleli a gazda. 
- Tudja, én egy ENSZ szervezettől jöttem. 
Megállapítom, hogy maga pazarló módon eteti 
az állatokat, míg a világon emberek milliói 
éheznek. Megbírságolom 250 ezer forintra. 
Pár napon belül egy harmadik ember is 
megjelent a farmon, ő is a disznók 
takarmányozásáról érdeklődött. A farmer 
megfontoltan ezt válaszolta: 
- Nos, én minden nap adok nekik fejenként 500 
forintot, aztán azt vesznek rajta maguknak, amit 
akarnak. 

 

mailto:alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
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GYEREKEKNEK 

 

 
 

 

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

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Villámgyors kakaós csiga 

 
Érdemes eleve dupla adaggal indítani, mert el 
fog fogyni!  
Szimpla adag tésztához: 
25 dkg túró 
25 dkg liszt 
0,5 dl tej 
5 evőkanál olaj 
10 dkg porcukor 
csipet só 
fél csomag sütőpor 
Szimpla adag töltelékhez (Soknak tűnhet, de 
így lesz jó!): 
3 evőkanál olvasztott vaj, 4 púpos evőkanál 
cukor, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor.  
 
Robotgéppel a túrót és a porcukrot krémesre 
keverjük, fokozatosan adjuk hozzá a tejet, majd 
az olajt. Ezután már kézzel dolgozzuk bele a 
sütőporral és pici sóval elkevert lisztet, 
összegyúrjuk. 
Enyhén lisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát 
téglalap alakúra (kb. 5 mm vastagra) és az 
olvasztott vajjal egyenletesen lekenjük. 
A kakaós cukor keveréket egyenletesen 
rászitáljuk a tésztára, feltekerjük és kb. 2 cm 
széles csigákat vágunk belőle. 
Sütőpapíros tepsire fektetjük őket és 
előmelegített sütőben 180 fokon kb. 25-30 perc 
alatt készre sütjük őket. Épp csak kezdjenek 
megbarnulni.  
 
Finom, még másnap is puha, és valóban 
villámgyorsan elkészülő sütemény. 
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