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Szociális Népszavazás 
2008. március 9. 

 

Tisztelt Választópolgár! 
2008. március 9.-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben:  

 „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást 
követő év január 1.-étől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”  

 „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen 
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1.-étől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” 

 „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen 
(tandíjat) képzési hozzájárulást fizetniük?”  

Értesítő:  
2008. február 22.-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”, 
a helyi választási irodában — a jegyzőnél — érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb 
kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a Szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!  
A szavazás helye:  
Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.  
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán 
szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. február 22.-ig kérheti személyesen vagy 
meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 
2008. február 22.-ig megérkezzen a helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg az „Értesítő” 
kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, 
hogy mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra.  
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást 
személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7.-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott 
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4.-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi 
választási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti.  
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére - Magyarországon - mozgóurnával szavazhat.  
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.  
A Szavazás módja:  
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni 
csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe.  

FIGYELEM: a szavazásra mindenki hozza magával a személyi igazolványát, vagy lakcímkártyáját! 
A népszavazás eredményessége:  
Az ügydöntő Országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több 
mint egynegyede azonos választ ad. Ahhoz tehát, hogy a népszavazási kérdésekben megnevezett kormányzati 
intézkedések visszavonásra, illetve megakadályozásra kerüljenek, valamivel több mint kétmillió választópolgárnak 
igennel kell szavazni. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás 
eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre.  
Mi az eredményes népszavazás jogi következménye?  
Az Országgyűlés köteles az ügydöntő népszavazással kinyilvánított népakaratot teljesíteni, vagyis az azzal 
ellentétes törvényi rendelkezést megszűntetni (vizitdíj, kórházi napidíj, tandíj). 

VEGYEN RÉSZT A SZOCIÁLIS NÉPSZAVAZÁSON,  
 és tegye a megfelelő helyre az X-ét!!! 

Kapus Krisztián, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat tagja
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tisztelt állattartó! 
 

Az ATEV Solti gyárának illetékesével beszélve az 
alábbi tájékoztatást adom: 
Lehetőség van arra, hogy szállítási díj fizetése nélkül 
26.- Ft-tal kevesebb megsemmisítési díjért kapjanak 
tőlük szolgáltatást. Ennek érdekében az alábbiakat 
kell tenniük: 
1. Szerződést kell kötni egyénileg az ATEV-vel 

/telefonon fel kell hívni Szilágyi Sándort, és Ő 
segít ebben. Tel.száma: 30/9581914/ 

2. Szerződés kötése után Ők mindenkitől a 
helyszínről el fogják szállítani az elhullott állatokat. 

Természetesen ezután a jelenlegi rendszer nem fog 
működni.  
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! 
Ha valakinek gondja van, szívesen segítünk! 
 

 

Tájékoztató a központi orvosi ügyeletről 
 

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy 2008. március 
1.-től változás lesz az orvosi ügyeleti ellátásban. 
Megszűnik a háziorvosok hétközi készenléti 
szolgáltatása, és a hétvégi folyamatos, egy orvos 
által ellátott ügyelet. A változást a munkajogi 
szabályoknak való megfelelés tette szükségessé. Az 
orvosi ügyeleti ellátást a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás által közbeszerzési eljárással 
kiválasztott szolgáltató, az Emergenci Service 
Egészségügyi Szolgáltató Ktf. /1138 Bp., Árva u. 22./ 
fogja biztosítani megbízási szerződéssel 
kiskunmajsai központból. A megbízási díjat az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a társult 5 
önkormányzat lakosságarányosan fizeti. 
A szolgáltató Csólyospálos, Jászszentlászló, 
Kiskunmajsa, Móricgát, Szank közigazgatási 
területének lakosságát látja el az ügyeleti 

rendelőben, ill. indokolt esetben a beteghez történő 
kiszállással. 
Az ügyeleti rendelő címe: Kiskunmajsa, Petőfi u. 
2/d. /volt Szülőotthon melletti épület/. 
Telefonszám: 77/481-211 /A beérkező hívások 
digitális rögzítésre kerülnek./ 
Ügyeleti idő: Munkanapokon 16 órától másnap 
reggel 8 óráig, pihenő, munkaszüneti és 
ünnepnapokon 8 órától másnap 8 óráig. 
Az ügyeleti szolgálatban a kistérség háziorvosai, 
gyermekorvosai önkéntes alapon vesznek részt.  
Az ügyeletben fizetendő vizitdíj szabályai 
változatlanok. 
Kérem, hogy a szükségszerű változtatásokat 
fogadják megértéssel! 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

EGYHÁZI ROVAT 
 

Nagyböjti útravaló 
 

Kedves Olvasók! Hamvazószerdával kezdetét veszi a 
nagyböjti időszak, mely a húsvét ünnepének lelki és 
fizikai készülete egyaránt. Ettől a naptól lesz teljessé 
a negyvenes szám, persze nem számolva a 
vasárnapokat, melyeken az egyház sohasem böjtölt. 
Miért a hamvazkodás?- tehetjük fel a kérdést. A 
hamuval való meghintés már az Ószövetségben is a 
bűnbánat jele volt, a hamu ugyanis kifejező jelképe a 
földi dolgok mulandóságának, így alkalmas arra, 
hogy alázatra és böjtölésre indítsa az ember, aki 
maga is a föld porából lett megteremtve. Maga a 
hamvazás az Egyház szentelménye, mely az imák 
(hamu megáldása) által gyógyító erőt nyer, a 
lelkünkben lévő igazi bánat felébresztésére szolgál, 
mely által eljuthatunk a boldog feltámadásra.  
 

A nagyböjti időnek két fontos belső tulajdonsága van: 
egyrészt felkészíti az embert a keresztségre, ill. 
annak megemlékezésére, mely a húsvéti 
feltámadással teljesedik ki, másrészt pedig a 
töredelmességre, hogy a hívő ember minél nagyobb 
odaadással és buzgósággal hallgassa és olvassa 
Isten igéjét, s azt tovább is adja embertársai felé. Ezt 
az időszakot felfoghatjuk úgy, mint a természet 
tavaszi újjászületését, megújulását és tisztulását az 
Egyház képére és hitére vetítve. Lelkileg ez az 
időszak kemény harcot is jelent, miként Krisztus 
szembeszállt az őt megkísértő Sátánnal böjtölése, 
önmegtartóztatása és igehirdetése által, úgy nekünk 
is követnünk kell a krisztusi példát, ami látszólag 
vereséget szenvedett a kereszthalállal, de éppen a 
halála pillanatában rontotta le a Sátán birodalmát, s a 
feltámadásban elérkezett az ember számára várva 
várt boldog megváltás. Krisztus évről évre megvívja 
harcát híveiért a nagyböjtben. Primitíven kifejezve azt 
is mondhatnánk, hogy a Gonoszlélek még jobban 
kísérti és ingerli a lelkeket, hogy a bűn és a gyalázat 
útján járjanak, ezzel pedig gátolja a húsvéti 
kegyelemáradat és öröm teljességét! De hogyan 
tudjuk a mindennapi életünk gyakorlataiba átültetni a 
krisztusi példát? Sajátos módon elsődlegesen böjttel, 
mely nemcsak a jól ismert és általánossá vált, 
véleményem szerint nagyon alapszintű ételböjt, 
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hanem legyen egyetemes böjt, szavainkban, 
tetteinkben, szórakozásban, alvásban, pihenésben, 
beszélgetésben, viccelődésben mind- mind 
nyilvánuljon meg, mert ezek nélkül azt is 
mondhatnám, hogy a nagyböjt csak egy szolid 
fogyókúra, pár nap kivételével nem eszem húst, s 
közben egyébként évközben sem ennék sokkal 
többet. Hát igen, sokak számára ezzel egyenlő a böjt 
belső tartalma! Másodsoron a krisztusi példát 
követve legyünk irgalmasok, hiszen valamiképp a 
böjt is így lesz teljes érvényű, ha segítünk bajbajutott 
embertársainkon, másokat nem károsítunk meg 
tettel, sem szóval (pletyka!), szeretettel fordulunk 
felebarátainkhoz és megbocsátunk haragosainknak, 
ellenségeinknek. Harmadjára nem szabad 
elfelednünk a böjt és az irgalmasság összefogóját, az 
imádságot. Lelkünket közvetlenül Istenhez, a 
Teremtőhöz kell emelnünk, ezáltal mélyítjük az 
Atyával való kapcsolatunkat, miként azt Jézus is tette 
a pusztában, vagy az olajfák hegyén. A személyes, 
közösségi, liturgikus és Szentírási imaalkalmak 
segítsenek minket az önátadásra, a rohanó 
hétköznapi világból való időleges kiszakadásra, mely 
fontos, hogy a nagyböjti időnk gyümölcsözővé váljon 
és a húsvéti öröm misztériumában kiteljesedjen.!  
Kívánok minden kedves Olvasónak igaz, formáló és 
a „szenvedő Krisztussal azonosulni tudó” szent 
nagyböjti negyven napot! 
 

Tisztelettel: Könyves Péter 
Történelem- katolikus hittan- kántor szakos hallgató  
 

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Előzetes tájékoztatás a 2008 évben általánosan 
alkalmazandó elektronikus, területalapú 

támogatás-igénylésről 
 

Az elmúlt év során a terület alapú és az ehhez 
kapcsolódó, /AKG, KAT-19/ típusú támogatások, 200 
ha feletti birtok nagyság esetén , ideiglenes jelleggel 
már elektronikus úton történtek. Az MVH összegezve 
a tapasztalatokat, arra a következtetésre jutott, hogy 
ellentétben a korábbi évek papíralapú igénylésével, 
lényegesen felgyorsult az igénylés menete, 
sokszorosára növekedett a kérelmek, adminisztratív 
és szakmai pontossága, ennek következtében azok 
feldolgozása, hiba javítása.  
A fenti nagyon kedvező tapasztalatok alapján az 
MVH tervbe vette, hogy ebben az évben már a 
jogosult igénylők döntő többsége /80-90%/, az idei 
támogatás igénylését már elektronikus úton nyújtsa 
be. 
Ennek előkészítésére az Agrárkamara 
Ügyfélszolgálati munkatársai, a falu gazdászok, még 
február hónapban az előzetes terület felosztás 
szerint, minden regisztrált, támogatásra jogosult 
igénylőt személyesen felkeresnek, a szükséges 
tájékoztatásért és az előzetes egyetértő nyilatkozat 
megtétele érdekében. 
Az elektronikus kitöltés előnyei: 

- a kiöltéshez elegendő egy internetes kapcsolat, 
számítógép és regisztrált ügyfél kapu 

- a blokktérképen bejelölt terület nagyságát a 
szoftver azonnal kiírja, így azonnal a 
helyessége ellenőrizhető/ túligénylés kizárható/ 

- az azonnali ellenőrzés kizárja a forma hibát, az 
elutasítás veszélyét 

-  a kitöltő program segítségével az előző év 
adatai aktualizálhatók a 2008 évnek 
megfelelően, az űrlapok kitöltését, parcellák 
térképen történő berajzolását 

- a kész támogatási kérelmet a rendszer 
időbélyegzővel ellátva, az Ügyfélkapun 
keresztül benyújtja, és elküldését igazolja 

- nincs postai eljárás  költség stb 
- hatékony és gyors kommunikációs kapcsolat a 

felek között 
 

Hogyan fog az elektronikus igénylés működni ? 
Az igénylésre 3 féle lehetőség fog rendelkezésre állni 
1. az igénylő saját számítógépén, saját ügyfélkapun 

keresztül önmaga végzi el, 
2. valamely elérhető „e” ponton – saját maga végzi 

el az előbbiek szerint, 
3. papíralapon előkészített támogatás igénylését, 

az agrárkamarai tanácsadó, vagy falu gazdász 
közreműködésével azok saját számítógépén, 
ügyfélkapuján keresztül nyújthatja be 

4. az agrárkamara munkatársa, a falu gazdász, 
felveszi a gazdálkodóval a kapcsolatot a nála 
levő ügyféllista alapján, időpontot egyeztetve, 
adott időre behívja az ügyfelet és elkészítik a 
támogatási kérelmet 

 
Mivel az elektronikus támogatás-igénylés, mindkét fél 
számára, előnyös szükség van az önök 
maradéktalan együttműködésére, pontosságára, és 
korrekt felkészülésére. 
Azok az ügyfelek, akik nem kívánják az elektronikus 
igénylést  használni , saját maguk is elkészíthetik, 
hagyományosan, papír alapon, és benyújthatják mint 
eddig, csak ezzel kockáztatják, a hiba mentességet, 
időt veszítenek, és adott esetben nem biztos, hogy 
elfoglaltsága miatt a kamarai tanácsadó, vagy a falu 
gazdász időben tud vele foglalkozni , ugyanis az 
elektronikus igénylés minden esetben időbeli 
elsőbbséget kap. 
A sikeres és gördülékeny támogatás igénylés 
érdekében kérjük, hogy mindenki jól gondolja át  
melyik lehetőséget választja ,és minél többen vegyék 
igénybe ezt az ingyenes szolgáltatást, 
jelentkezzenek be . 
 

Sebestyén János Ügyfélszolgálati tanácsadó 
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

 

 

Falugazdászi tájékoztató 
 

Őstermelői igazolványok érvényesítése: 
 
Az őstermelői igazolványok érvényesítését úgy kell 
időzíteni, hogy az első értékesítés előtt, de 
legkésőbb 2008. március 20-ig megtörténjen. Az 
őstermelőknek 2008. évtől rendelkezniük kell 
kötőjeles adószámmal is, így az őstermelői 
igazolványok megújítására csak az adószám 
megérkezése után van mód.  
Az érvényesítés alkalmával új adatnyilvántartó lap 
kitöltésére kerül sor.  
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Az őstermelői igazolványok újításához szükséges 
iratok: 

- Őstermelői igazolvány 
- 2007. évi lezárt értékesítési betétlap 
- Adóazonosító jel 
- Új, kötőjeles adószám 
- Földhasználati bejelentő lapok 
- Állattartó épületek alapterülete 
- Tervezet a 2008. évben kívánt 

értékesítésekről  
 

Palotás Zsolt 
falugazdász 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Orvosi ügyelet 

Febr. 16.-17.: Dr. Rácz György,  
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a 
Tel.: 77/592-054 

Febr. 23.-24.: Dr. Folberth György, 
Szank, Béke u. 30. 
Tel: 77/495-050 20/967-6528 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Csomor Béla /élt 70 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 

 

Tisztelt adózók! 
 

A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi 
adófelajánlásokat. Kérjük hogy a 2007. évi 
adóbevallások elkészítésekor is támogassák 
egyesületünket az szja. 1%-ának felajánlásával.  
 

Adószám: 18363845-1-03. 
 

HUMOR 
 

A börtönviselt férfi jelentkezik a tesco-ba raktárosnak, 
kicsit félve ugyan de kénytelenek felvenni. Az első 
héten rögtön eltűnik 100 kg kristálycukor. Persze 
előveszik, ő így magyarázkodik: 
-Hát kérem rengeteg itt az egér, széjjelhordták! 
Másodjára 100 kiló zsemlemorzsa hiányzik, de erre is 
van magyarázata: 
-Kérem, mondtam, itt annyi egér van, hogy lépni sem 
lehet tőlük! 
Hiszik is meg nem is. A következő héten egy zsák 
őröltbors a hiány. Az igazgató elunja, személyesen 
hallgatja ki a férfit: 
-No, hol a bors? Csak azt ne mondd, hogy megették 
az egerek! Nem eszik meg, mert a bors erős, csípi a 
szemüket!! Mire a férfi: 
-Főnök! Nem fogja elhinni! Sírtak, de ették!  
 

GYEREKEKNEK 
 

Mennyi az annyi? 
 

EGY = 3 
KETTŐ = 5 
HÁROM = 5 
NÉGY = 4 

ÖT = ? 
Hányas szám kerül a kérdőjel helyére? Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet 
kap jutalmul. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Fehérvári sütemény 
 

Hozzávalók:  
1 csomag ostyalap, 2 egész tojás, 25 dkg 
kristálycukor, 20 dkg margarin, 2 csomag vaníliás 
pudingpor, 2 evőkanál kakaó, 1 csomag mazsola 
Elkészítés: Egy lábosba beletesszük a két egész 
tojást, elkeverjük a kristálycukorral, majd kis lángra 
téve a gázon hozzáadjuk a margarint, és felolvadásig 
kevergetjük. Ekkor belekeverjük a vaníliás 
pudingporokat, a kakaót és a mazsolát. A tűzről 
levéve beletördeljük az 1 csomag /5-6 lap/ ostyát. 
Egy őzgerincformát kibélelünk alufóliával, a kész 
masszát belenyomkodjuk, néhány órára hűtőbe 
tesszük, majd a formából kiborítva felszeleteljük. 
A tetejét díszíthetjük tortadarával, vagy 
kókuszreszelékkel. Egyszerű, finom /és elég édes/ 
sütemény. 
www.mindmegette.hu 


