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MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Már tavaly nyáron is ennél a gazdánál szolgált. Jó 
emberek voltak, jól bántak a lánnyal. Tudták, hogy 
dolgos, becsületes családból való. Vagy az 
asszonyságnak segített a konyhában, vagy fejte a 
teheneket, de konyhakertben is kiismerte magát.  
Tizenhat éves, jó alakú csinos kis leányzó volt. 
Egyszerű ruhájára mindig  vigyázott, hogy tiszta legyen, 
hosszú haja gondosan befonva, gyönyörű kék 
szemeiben mindig vidámság tükrözött. Mindenkivel 
tisztelettudó volt, mindenki kedvelte, szerette. Ebben 
bizony a gazda egyetlen fiacskája sem volt kivétel. 
Amikor csak tehette mindig arra volt dolga ahol éppen a 
kislány serénykedett. Ha a leány ránevetett, a fiú szíve 
gyorsabban dobogott. Itta annak üdeségét, érintetlen 
tisztaságát. Mikor közelében lehetett forróság öntötte 
el, egy gyönyörű érzés, amely egyre jobban hatalmába 
kerítette.  
A fiú szülei hamarosan észrevették, hogy egyetlen 
gyermekük viselkedése megváltozott. Étvágytalan lett, 
ábrándozó, de nem tudták annak okát. Egyik napon a 
gazda kocsiba fogott, majd felsegítette a párját is a 
bakra, aztán elhajtottak a Szentlászlói vásárba. De a 
konyhában már ott tett vett a szépséges kis szolgáló 
lányka. Felsöprögetett, krumplit hámozott, kis idő múlva 
már főtt az ebéd, ő meg mosásnak fogott. Egyszer csak 
megjelent mögötte a fiú csendben, de a lány már érezte 
a közeledését. A csinos gazdafiú hátulról gyengéden 
átkarolta, magához vonta, csókolta a nyakát, a száját 
ahol érte. A leány  engedelmesen tűrte, a kezéből 
lassan kihullott a vizes ruha. Elengedve magát, 
megadóan engedte, hogy a fiú karjaiba vegye, és mint 
egy  féltve őrzött kincset óvatosan a szobájába vigye.  
Telt az idő, múltak a napok, a hónapok, s a leányka 
pocakja egyre kerekedett. Egyik napon a gazda aztán 
magához hívatta a megesett kis cselédlányt, majd 
pénzt nyomott a kezébe, és menlevelet. Aztán befogott 
a kocsiba és az állomásra vitte. A  lány elutazott 
Pestre, örökre.  
Soha többet nem láthatták egymást  a nagy 
szerelmével. A fiú sokáig nem is tudta, hogy hová lett. 
Nem mondták el neki. Lassan így elfelejtette az első 
szerelmét, majd asszonyt vitt a házhoz. Magához illőt, 
módosat. Soha többet nem jött hír a kis szolgálóról, s 
annak gyermekéről. A mai napig a titokzatosság 
homálya fedi annak hollétét.  
 

Írta: Nagy Endre 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

Tovább bővül a Kormányablakok 
ügyköre –  

Július elsejétől már 150 ügy intézhető a 
Kormányablakokban 

 

 

A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. 
július 1-jétől 87 új ügykörrel egészül ki, így az 
állampolgárok már 150-féle ügyben fordulhatnak 
országszerte a Kormányablakokhoz. Az év végétől 
kiépülő Kormányablakok - ezzel együtt - már több 
mint 2000 ügyben állnak majd az ügyfelek 
rendelkezésére. 
 
Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtésének fontos 
állomása volt, amikor 2011. január 1-jén az ország 29 
pontján elindultak a Kormányablakok, ahol ma már 63 
ügyben kérhetünk segítséget. Most az elérhető és 
intézhető ügyek száma megint bővül, így július 1-jétől 
többek között otthonteremtési, gyermektartásdíj állami 
megelőlegezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy 
haláleset bejelentésével is már a kormányablakokhoz 
kell fordulni.  Az új ügykörök esetében is csak az lesz a 
dolga az ügyfélnek, hogy beadja kérelmét a 
Kormányablakban, nem kell ügyintézési helyszínek és 
időpontok között keresgélni. Ilyenkor – az eddigi 
ügykörökhöz hasonlóan – a Kormányablak tájékoztatja 
is az ügyfeleket az eljárás menetéről, és az eljárással 
kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, valamint a 
Kormányablakban dolgozó munkatársak segítséget 
nyújtanak az ügyfélnek a kérelem kitöltésében is.  

A Kormányablakok  kezdettől fogva ügyfélbarát nyitva 

tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között 

várják az ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat. 2014 

–re az ország 380 pontján, több mint 2000 ügyben 

lehet majd felkeresni a Kormányablakokat, így az 

ügyfelek egy helyen, rövid időn belül még több ügyben 

kezdeményezhetnek majd eljárást, anélkül, hogy több 

hatóságot meg kellene keresniük. 

A bevezetendő ügykörök teljes listája a 

www.moricgat.hu internetes oldalon olvasható, 

továbbá a részletes ügyfél tájékoztató anyagok 

hamarosan elérhetők lesznek a kormanyhivatal.hu 

honlapon is. 

 

Segítség az allergiától szenvedőknek 
 

A 2013-ban az Országos Környezetegészségügyi 
Intézet – nemzetközi együttműködés részeként – az 
allergiások számára egy úgynevezett Pollen Napló 
elnevezésű szolgáltatást indított.  
 
A www.pollendiary.com/Phd/hu címen elérhető 
weblapon regisztrációt követően az allergiások 
személyre szabott, hasznos információhoz juthatnak 
tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggéséről. 
Ennek segítségével követhetik, hogy a lehetséges 
tünetek hogyan függnek össze azzal a légköri 
pollenkoncentrációval, amit adott időszakban a 
tartózkodási hely közelében mértek. A tartózkodási 
helyet az allergiás adja meg. Az adatbázis egész 
Európára érvényes. Ha valaki nem tudja, hogy mire 
allergiás, akkor a napló segítségével akár ezt is 
kiderítheti. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Pollen 
Napló tartalma nem helyettesíti a szakorvosi 
tanácsadást, kezelést.  
 

Egyszerűsödő közlekedési hatósági eljárások 

Jelentősen egyszerűsödik a külföldön megvásárolt 
járművek honosítása, a traktorokat csak ötévente kell 
vizsgáztatni és megszűnik a piros környezetvédelmi 
plakett. 
Egyszerűsödik a külföldről behozott közösségi 
járművek forgalomba helyezési eljárása. A 2013. május 
17. napjától hatályba lépett rendelkezések szerint az 
ügyintézéshez elegendő a külföldi – a jármű 
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 
megfelelősségét igazoló – érvényes járműokmány és 
az adásvételi szerződés bemutatása. Az eddigi egyedi 
forgalomba helyezési engedélyezési eljárás helyett az 
olcsóbb és egyszerűbb honosítási eljárás 
lefolytatásához a vevőnek már nem kell külföldön a 
nevére íratnia a gépkocsit. 
 
Az időszakos műszaki vizsgálatra állított járművek 
jelentős részénél a vizsgáztató szervezet végzi el a 
járművek felkészítését, karbantartását, illetőleg az 
előzetes átvizsgálás során feltárt hibák javítását. A 
jármű tulajdonosa a műszaki vizsga ideje alatt 
többnyire nem tartózkodik a helyszínen. Az új előírások 
szerint külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó 
képviselőjének tekintendő az általa a munkával 
megbízott szerviz dolgozója vagy az a személy, akinek 
a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta. 
A vállalkozók, termelők számára jelent komoly 
könnyebbséget az a 2013. június 1. napjától hatályba 
lépő változtatás, amely a traktorok vizsgáztatási 
periódusát három évről öt évre emeli. A jogszabály 
hatályba lépését követően a T1-T4 járműkategóriákba 
tartozó mezőgazdasági vontatók és a kizárólag e 
járműkategóriákhoz tartozó mezőgazdasági vontatóval 
és lassú járművel vontatható pótkocsik esetében a 

http://www.moricgat.hu/
http://www.pollendiary.com/Phd/hu
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műszaki vizsgán öt évre érvényesítik a forgalmi 
engedélyt. 
2013. július 1. napjától az időszakos műszaki vizsgálat 
alkalmával a rendszámtáblára ragasztott, 
környezetvédelmi megfelelőséget igazoló plakettet csak 
akkor kell kicserélni, ha az előző plakett tönkrement, 
illetve nem azonosítható egyértelműen. Ugyan csak 
ettől az időponttól megszűnik a piros színű plakett. A 
korábban piros plakettel ellátott járművek a jövőben 
alapvetően fekete színű környezetvédelmi plakettet 
kapnak a műszaki vizsgán. Amennyiben azonban a 
gépkocsi teljesíti az EURO-II. jóváhagyási 
követelményeket, akkor a rendszámtáblára kék színű 
plakett kerül. 
 
A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak 
megkönnyítése érdekében a közlekedési hatóság 
2013. október 1-től típus-adatbázist hoz létre, és az 
informatikai rendszerek összeköttetésével javul az 
adatbiztonság és rövidül a forgalomba helyezési eljárás 
ügyintézési ideje. 
 

Jövő júliustól elektronikussá válnak az 
anyakönyvi eljárások 

Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi 
eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési program 
részeként Az eddig használt, 1895. október 1-én 
kialakult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-jétől 
felváltja az egységes rendszerű, az egész országra 
kiterjedő elektronikus anyakönyvezés. A törvény 
megalkotásának az volt a célja, hogy a szakmai értékek 
megőrzése mellett egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, 
amely közhitelességét, megbízhatóságát tekintve 
megfelel elődjének, de a technikai fejlődés 
eredményeképpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb 
ügyintézést tesz lehetővé mind a polgárok, mind a 
nyilvántartást vezető hatóságok számára. 
Az új rendszerben az adatok nyilvántartása nem 
anyakönyvi események alapján, hanem személyhez 
kötötten történik majd, így egyféle anyakönyv váltja fel 
a jelenlegi négyféle (születési, házassági, bejegyzett 
élettársi kapcsolati, halotti) anyakönyvet. Az 
elektronikus anyakönyvi rendszerbe minden egyes 
adatot csak egyszer szükséges felvinni, a következő 
esemény bejegyzésekor azok már rendelkezésre 
fognak állni. A továbbiakban egy adott személy 
valamennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó 
adatok egy helyen lesznek megtalálhatók.   Az 
elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen 
gombnyomással elérhetőek lesznek egy adott 
anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt az 
országban, így nem kell majd utazni vagy heteket, 
esetleg hónapokat várni a dokumentumokra, ami 
jelentős előnyt jelent az ügyintézésben. Újdonság, hogy 
az anyakönyvből igényelhető kivonat kiállítására a 
külképviseleteken is lehetőség nyílik majd. 
Újítás, hogy az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 
részévé válik az apai elismerő nyilatkozatok 
nyilvántartása. 
A papír alapú anyakönyvek adattartalmának 
digitalizálása folyamatosan történik.  

 

Végigkövethető az igényelt okmány útja – új 
szolgáltatás az elektronikus közigazgatásban 

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala (KEKKH) fejlesztésének 
köszönhetően az új okmányok igénylése után 
tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. 
Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg 
már kiállították, vagy éppen elutasították. A KEKKH 
honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány 
nyomon követése” ikonra kattintva, díjmentesen 
nyomon követhető az igényelt személyazonosító 
igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély 
aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és 
kényelmesen, személyes megkeresés és 
telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok 
helyzetéről. 
  

Kiss Melinda hivatalvezető 
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunmajsai Járási Hivatala 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatja a 
zsebszerződések felszámolását 

 

A jelenleg hatályos földtörvény 2004 óta szűk körben 
lehetőséget biztosít az Európai Unió tagállamainak 
állampolgárai számára, hogy a törvényi feltételeket 
igazoló hatósági bizonyítvány birtokában termőföldet 
szerezzenek Magyarországon, hiszen ez az EU 
csatlakozás feltételét képezte, azonban ennél a 
tapasztalatok szerint jóval nagyobb azon külföldiek 
száma, akik jogellenesen jutottak vagy remélnek 
jutni magyar termőföldhöz. A zsebszerződések 
kezelésének kérdése mára a magyar földügy egyik 
legsúlyosabb problémájává vált, hiszen több 
százezer hektárnyi terület lehet érintett, különösen a 
nyugati megyékben. Az eddigi eszközök 
egyértelműen elégtelenek voltak a jelenség 
kezelésére, ezért szigorúbb rendelkezések 
szükségesek a jogalkotás évtizedes lemaradásának 
behozatalához. 
A Kamara egyetért a törvényjavaslat 
előterjesztőjével abban, hogy a megoldáshoz a már 
korábban megfogalmazott büntetőjogi 
jogkövetkezmények mellett megfelelő magánjogi 
szankciókat kell megállapítani, illetve rögzíteni kell 
az eljáró szervekre vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
natkozó, a munkájukat könnyítő eljárási és 
garanciális szabályokat. A Kamara üdvözli azt a 
rendelkezést, miszerint a semmisség általános 
jogkövetkezménye mellett a jogügylet alapján 
nyújtott szolgáltatások állami úton, magyar bíróság 
közreműködésével nem kényszeríthetők ki, valamint 
a jó erkölcsbe ütköző alaptalan gazdagodás 
elkerülése érdekében az érintett termőföldek állami 
tulajdonba vehetők. Mindemellett nyilvánvalóan 
kiemelt érdek fűződik, hogy a bírósági perek ne 
húzódjanak el és gyors döntés szülessen, ezért 
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feltétlenül indokolt a kiemelt jelentőségű perekre 
vonatkozó eljárási rendelkezések alkalmazása. 
Különösen kedvező fejlemény és jelzi a Kamara mint 
új szakágazati köztestület súlyát, hogy a 
törvényjavaslat szerint a termőföld tulajdonjogával, 
illetve használati jogával összefüggő szerződésben 
választott bíróságként csak a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazda sági és Vidékfejlesztési Kamara 
mellett működő választott bíróság köthető ki, az 
ezzel ellentétes kikötés pedig semmis. Így vagy csak 
az államhatalom által fenntartott és függetlenül 
működő rendes bírói út vehető igénybe, vagy az 
ehhez szükséges speciális szakmai ismeretekkel és 
személyi kapacitással rendelkező kamarai választott 
bíróság járhat el az ilyen ügyekben. 
Magyarország Alaptörvényének szellemében a 
termőföld védelme a Magyar Állam elsőrendű 
kötelezettsége, főleg mivel ezek a jogsértő 
megállapodások rombolják a közbizalmat. Az új 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett abban, 
hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse az 
állami szerveket a jogszerű állapot helyreállításában 
és a helyzetnek a mielőbbi hatékony megoldásában, 
különös tekintettel arra, hogy 2014. május 1.-én lejár 
az EU által a külföldiekkel szemben alkalmazható 
tulajdon szerzési korlátozások fenntartására 
biztosított moratórium, amely a magyar földpiac 
teljes megnyitásának kötelezettségével jár a 
tagállami állampolgárok esetében. 
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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1. Az ember jókedvében teszi. 
2. Magyarország fővárosa. 
3. A citrom színe. 
4. A hét hetedik napja. 
5. Az orvosok munkahelye. 
6. Az emeletre vezet fel. 
7. Zivatar idején a felhők között cikázó erős 

fény. 
8. Az autóbuszra itt szállnak fel az emberek. 

Ha a vastagon keretezett sorban olvasható 
megfejtést behozzátok a szerkesztőségbe, 
édességet kaphattok jutalmul! 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Diabetikus londoni szelet 
 

Hozzávalók a tésztához: 
20 dkg liszt, 
7 dkg édesítő 
pár kanál baracklekvár 
14 dkg vaj, 
2 tojás sárgája, 
 

10 dkg édesítő  /lehetőleg olyat válasszunk, amely 
bírja a hőhatást./ 
3 tojás fehérje, 
2 evőkanál kakaó 
5 dkg dió 
A tetejéhez:7 dkg durvára tört dió 
 
A lisztet a vajjal és a tojások sárgájával 
összegyúrjuk, és egy kisebb tepsibe 
belenyomkodjuk. A tésztát megkenjük cukor nélkül 
eltett, vagy diabetikus sárgabaracklekvárral.  
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, 
belekeverjük a kakaót, az édesítőt, a darált diót, és a 
tészta tetejére simítjuk. Megszórjuk dióval. 
Előmelegített sütőben 200 fokon tűpróbáig sütjük. 
A kakaótól, és a tetején megpirult diószemektől 
egészen különleges íze van. 
Forrás: cukroskata.blogspot.hu 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2013. május 1.-től május 31.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: nem volt. 

 

HUMOR 

 
Friss jogosítványos lány először viszi haza az 
édesanyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, 
és azt mondja: 
- Nagyon szépen köszönöm! 
- Szívesen, máskor is! - mondja a lány. 
- Nem neked szóltam - válaszolja az anya. - Hanem 
Istennek! 
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