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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Móricgáton a 2010. október 3.-án megtartott helyi 
önkormányzati választáson a 440 szavazásra 
jogosult választóból 192 fő élt szavazati jogával. 
 
A választás eredménye a következ ő: 
 
Móricgát község polgármestere: Csontos Máté 
László . 
 
A képviselő-testület tagjai:  
 

Borsik Imre 

Deli Jánosné 

Tóth Antal 

Zöldág János 

 

Tájékoztatásul közlöm a Jászszentlászlói választás 
eredményét: 
 
Jászszentlászló község polgármestere: Kiss Melinda 
 
Képviselők: Horváth Lajos, Seres János Antal, Nagy 
András, Bozóki Edit Etelka, Tóthné Frank Anikó 
Sarolta, Hajagos-Tóth István. 
 

Kovács Tímea 
Körjegyző, a helyi választási iroda 

vezetője 
 

NEMZETI ÜNNEPÜNK: OKTÓBER 23. 
 

Október 23.-ra, nemzeti ünnepünkre készülve, az 
1956-os forradalom és a szabadságharc 
kitörésére, valamint 1989. október 
huszonharmadikára, a harmadik Magyar 
Köztársaság kikiáltásának napjára emlékezünk. 
 

1989. október 23.  

Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,  
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,  
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,  
ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,  
ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.  
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,  
ma lélekben Veletek emlékezünk.  
A felnövekvő lelkes ifjúság  
méltón helyetekre áll.  
És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis 
gyertya ég,  
mintha tenyerén tartaná égő szívét.  
Könnytől csillogó ezernyi szempár,  
emelt fő és hatalmas méltóság,  
ez hát a Nép,  
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke  
Magyar.  

Wittner Mária :  
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 
Bizony óriási változást hozott a Móricgáti Nép 
életében a Kultúrház átadása. Sokan még ekkora 
épületet eddig nem is láttak. A hatvanas évek 
közepén itt még a villanyhálózat is csak nagyon 
gyéren volt kiépítve. Tanyasi emberek ilyesmiről 
akkor még álmodni sem mertek. De az új 
kultúrház bizony tervszerűen megépült.  
 
Nagyon szép és modern volt. Igazi parkettával, 
nagy beépített cserépkályhákkal. A nagy fő-terem 
szinte minden héten megtelt emberekkel. Már 
csak a mozi miatt is. Csikorgó hidegben is 
megindult a nép, ha mondjuk a Kőszívű ember 
fiait adták. Nem maradt ott egy szék sem üresen. 
Az ajtóban az Endrész bácsi, pattogatott kukoricát 
árult, tölcsérré hajtott újságpapírban. Ötven 
fillérbe került csak, hát abból bizony venni is 
kellett. Itt tartották a Tsz zárszámadási 
összejöveteleit is. Meg minden egyéb ilyen 
összejövetelekre okot adó eseményt. Lehetett ott 
sört, és bambit is venni. Szóval minden 
tekintetben nagyon fontos helye lett ez 
Móricgátnak. Lajos Pista bácsi fölfűtötte ilyenkor a 
nagy cserépkályhákat, ha az időjárási viszonyok 
ezt megkívánták. Azután volt itt Tv is, ami 
ugyancsak nagy ritkaságnak számított akkortájt. A 
Tsz iroda is rendelkezett eggyel, és ennyi volt.  
 
Emlékszem, hogy a Forczek tanító néni átterelt 
bennünket a Kultúrházba, és leültünk az új szagú 
székekre, aztán Ö nagy figyelmesen bekapcsolta 
a Tévét. Ez egy óriási doboz volt, de egy egészen 
kicsi képernyővel. Vagy tíz percig is eltartott, mire 
a kép megjelent, természetesen csak fekete 
fehérben. De nem törődtünk mi azzal, csak 
nézhessük. Esténként meg a környék lakossága 
kerekedett föl megnézni az Ivanhoe-t, meg a 
Tenkes Kapitányát. Amikor a villanydrót már 
mindenki hajlékához elért, akkor már nem jártak 
többet Tv-ét nézni, sőt lassan elmaradoztak a 
moziból is. Nem érte meg már levetíteni annak a 
kevés embernek a filmet, és egyszer csak meg is 
szűnt vélegessen. A Tsz tartotta még továbbra is 
a rendezvényeit, de aztán lassan az is elmaradt, 
már csak a kocsma rész volt hangos esténként. 
Kihűltek a cserépkályhák, megszűnt a kútúr-élet, 
az iskola is bezárt. Pista bácsi is nyugdíjba ment.  
 
Egy hosszú, - de hál istennek - nem végleges 
alvás következett. A Mórici nép ráébredt, hogy 
bizony nekik ezután is szükségük van erre az 
épületre, pénzt, fáradságot nem kímélve, teljesen 
felújították, most már megint vannak 
rendezvények. Esténként összejön a lakosság, és 
nagyon sok különböző eseménynek ad otthont. 

Táncolnak, énekelnek, társalognak, lehet 
internetezni, sok kiváló művész lép fel. 
Szórakozik, ünnepel Móricgát népe, ebben a 
szép, még ma is annyira modernek tűnő Kultúra 
Házában. 
 

Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Előkészületben az új Agrárkamarai törvény 
 
Az agrárirányítás, menedzselés és az ehhez 
kapcsolódó köztestületi, közhasznú tevékenység 
területén az eltelt 20 év nem volt elegendő, 
valamiféle „Európa komfort” megoldás 
megtalálására.  
 
Ennek következtében az állam szerepvállalása még 
mindig túl nagy, elenyészően kevés az a 
tevékenységi kör, amit „lead” a civil szféra, a 
köztestületek, pl: agrárkamara számára. Az eddigi 
gyakorlat szerint a mezőgazdaságot, a vidéket érintő 
stratégiai döntések, jogszabályok, végrehajtási 
utasítások, elkészítésében érdemben keveset vett 
részt. A mindenkori kormány nem kérte ki a kamara 
véleményét létfontosságú intézmények létrehozása 
/pl: MVH/, illetve azok működése, hatásköre 
megállapítása esetében sem. Elmondható hogy 
jelen állapotában, a kamara nem tudja betölteni 
hívatását, nem tudja ellátni azt a feladatot mely 
Európa konszolidált társadalmaiban bevett, és 
megszokott, és az érdekeltektől elvárt és támogatott. 
A kialakult helyzet megváltoztatáshoz szükséges a 
kamarai törvény újra alkotása, az európai szintnek 
megfelelő elvárások, feltételek meghatározása 
mellett. Súlyos hiba, hogy az 1994 évi XVI. törvény 
/Kamarai törvény/ egységes törvény mely a 
gazdasági kamarákat egységesen kezeli, holott 
mindegyiknek sajátos területe van.  
A kormány 2010 II. félévi munkatervébe beállította 
az agrárkamarai tv. megalkotását. 
 
Háttér: 
A benyújtott kormányprogram szerint a 
mezőgazdaság kiemelt szerepet kap a 
munkahelyteremtésben, a teljes agrárgazdaság 
számára pedig el őnyös lehet a multinacionális 
élelmiszerláncokkal szembeni állami fellépés, 
amelyre az üzlethálózatok nyomasztó er őfölénye 
miatt van szükség. Emellett a mez őgazdaságban 
segíteni kell a vállalkozásokat abban, hogy az 
értékesítési láncba bekapcsolódjanak és a 
feldolgozás is rájuk épülhessen – állapítja meg a 
dokumentum.  A program szerint a magyar 
mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a 
helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és 
beruházások szükségesek, amelyek lehet ővé 
teszik, hogy jó min őségű, egészséges magyar 
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élelmiszer lássa el a hazai piacot. Fontos a helyi 
kis- és közepes méret ű mezőgazdasági 
vállalkozások, feldolgozó üzemek bels ő és uniós 
forrásokra támaszkodó fejlesztése. Meg kell 
teremteni a helyben termelt, illetve ott el őállított 
élelmiszerek közvetlen értékesítésének 
biztonságos és gazdaságos feltételeit. El kell 
érni, hogy a nemzeti kiutat jelent ő hungarikumok 
kiemelt védelemben és támogatásban 
részesüljenek. A hungarikumok megtartása, 
leltározása és méltó támogatása nemzeti ügy, 
elsőrendű kormányzati, állami és társadalmi 
feladat kell hogy legyen. 
forrás: GAZDAKÖR Szent István Stúdió 
 
A Magyar Agrárkamara továbbiakban 
/agrárkamara / mint köztestület.  
Az agrárkamara olyan köztestület melyet a 
gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek a 
kamarai törvény alapján hoznak létre és mint ilyen a 
mezőgazdaság, a vidék fejlesztésére, hatékony 
működtetésére, társadalmi szinten szerveződve, 
önkéntes alapon a résztvevők és képviseltek 
bizalmából ,alakul meg. 
 
Az agrárkamara helye és szerepe a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés segítésében, 
irányítási, menedzselési rendszerében.  
Az agrárkamara önálló jogi személy mely 
köztestületi feladatait saját belső szabályzatai 
alapján, egyéb érvényes jogszabályok 
figyelembevételével a szakmai felügyeletet ellátó 
szakminisztérium(ok) megbízása, feladat átadása, 
alapján végzi. Megbízói: a tagság, a felügyelő 
szakminisztérium(ok), különböző hatóságok,(APEH, 
MVH stb). Figyelembe véve a bevált és jól működő 
európai gyakorlatot, a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés lehetőségeinek, feladatainak 
menedzselését egy kézbe, egységes irányítás alá 
kell összefogni. Erre minden tekintetben az 
agrárkamara látszik alkalmasnak, országos hálózati 
lefedettsége, meglevő technikai háttere, a 
munkatársak sok éves tapasztalata, ezt a lépést 
teszi indokolttá. 
 
Mit lehet elvárni az új törvényt ől, mit kell az új 
agrárkamarai törvénynek tartalmaznia? 

1. A kamarai törvény egyértelműen és külön 
rendezze az agrárkamarákra vonatkozó 
szabályokat,jogi  státusz, konkrét  feladat és 
hatáskör, működéshez szükséges források, 
törvényi garanciával védett meghatározása, 

2. Az agrárkamara által kötelezően, ellátandó, a 
felügyelő szak minisztérium(ok) által, a feladat 
megosztás keretében, éves állandó jelleggel 
átadott, feladatok( pl: terület alapú 
támogatások igénylése stb.) 

3. Minden, eseti megbízás alapján, ellátandó 
feladatok ellátásának kötelezettsége 

 

A feladat ellátás feltételeinek biztosítása: 
1. a technikai háttér 

• megyei szintű , stabil ügyfélszolgálati iroda 
hálózat kialakítása, törekedve az ésszerű 
teljes körű lefedettségre a meglevők 
korszerűsítése, az irodák felszerelése,  

• az irodák tartós fennmaradásának 
biztosítása 

• a mindenkori biztonságos elérhetőség 
megteremtése 

• az irodák korszerű megbízható kompatibilis 
technikával, telekommunikációs hálózattal 
való felszerelése 

• üzemben tartás stabilizálása, vagyon 
védelem 

2. a személyi háttér 
• az ügyfélszolgálati irodák szakképzett, 

szakmai és számítástechnikai gyakorlattal 
rendelkező munkatársakkal történő feltöltése 
ennek során fel kell használni a Magyar 
Agrárkamara által működtetett ÚMVP 
Gazdálkodói Információs Szolgálat meglevő 
munkatársait, az MGSZH által működtetett 
falugazdász hálózatot, és adott esetben 
létszámbővítéssel is foglalkozni kell. 

3. anyagi háttér, források 
• központi, jogszabályon alapuló forrás 
a. kamarai törvényben rögzített állandó 

működési támogatás 
b. eseti technikai fejlesztési, beruházási 

támogatás 
• eseti megbízások finanszírozása, külön 

megállapodás szerint/ APEH, VPOP, MVH 
stb./ 

• programok finanszírozása, pályázat alapján 
• egyedi, szolgáltatások, gazdálkodó 

szervezetek részére /pályázat írás, 
programmenedzselés stb./ 

 
A jelenlegi tapasztalat egyértelműen azt bizonyítja, 
hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, 
menedzselése megoldatlan, sajnos kaotikus 
állapotok uralkodnak, nincsen tényleges 
feladatmegosztás és átadás, a kérdés 
szabályozatlan, ebből következően sok az üres járat, 
az ügyfelek kiszolgálása sok kívánni valót hagy 
maga után.  
 
A működő különböző szervezetek munkája 
összehangolatlan és ezért sok az „üresjárat” az 
átfedés. Ez így működésképtelen, a sok a 
bizonytalanság az apparátuson belül. 
Összességében sok a rendezetlen, fontos kérdés, 
melyek megoldása sürget. A kormány által kitűzött 
célok megvalósításának fontos feltétele, ennek a 
probléma körnek a rendezése. 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

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

 
Halálozás:  Hideg Zoltán /élt 48 évet/. 

Búcsúzunk tőle! 
 

2010. szeptember 1.-től 30.-ig 
 
Házasságkötés:  Serfőző Edina és Szabó Tibor 

Gratulálunk nekik! 

Születés:  nem volt. 

Halálozás:  Halász Györgyné /szül.: Tóth Terézia/ élt 
70 évet, Bihal Sándorné /szül.: Kiss Erzsébet/ élt 68 
évet. 

Búcsúzunk tőlük! 
 

 

FELHÍVÁS 
 
Értesítem a fogyasztókat, hogy a vízhálózaton 2010. 
október 25.-től 29.-ig fertőtlenítést végzünk! A jelzett 
időben az erős klór ízen kívül időszakos vízhiánnyal 
is számolni kell! 
 

Vízműkezelő 
 
 
Ismét lehet jelentkezni Móricgáton is a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázatra. A hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására az önkormányzathoz lehet a 
pályázatot benyújtani. A határidő: október 29. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Citromos túrótorta sütés nélkül  
 
Hozzávalók:  
25 dkg darált keksz, 7,5 dkg margarin, 2 evőkanál 
cukor, kevés tej,  
A töltelékhez:  
50 dkg túró, 4 dl kefir, 10 dkg cukor, 1 csomag 
étkezési zselatin, 4  darab citrom /ha szép nagyok, 
elég kettő is/. 
A tetejére: csoki máz 
Elkészítés: A margarint felolvasztjuk, összekeverjük 
a cukorral, a keksszel, és annyi tejjel, hogy jól 
formázható tésztát kapjunk. Egy tortaformába 
belenyomkodjuk. A túrót elkeverjük a kefirrel, a 
cukorral és a citromok reszelt héjával. A citromok 
levét kifacsarjuk, hozzáadunk 4 evőkanál vizet, 
felfőzzük benne a zselatint, majd, ha langyos a 
zselatin hozzákeverjük a túrós masszához, ráöntjük 
a tésztára, betesszük a hűtőbe. Ha megdermedt, 
bevonjuk csoki mázzal.  
Máz: 10 dkg margarint felolvasztani, levéve 3 
evőkanál kakaóval, 1 evőkanál porcukorral elkeverni 

+ 1 kanál olajat bele!  A mázat dermedés előtt, 
langyosan  szabad ráönteni! 
www.margit2.uw.hu 
 

HUMOR 
 

Tegnap a kocsmában voltam éppen, amikor 
éreztem, hogy valami nagyon feszíti a beleimet. A 
zene nagyon hangos volt, így hát a zene ütemére 
elkezdtem kiereszteni a felesleges gázokat. Néhány 
szám után kezdtem magam jobban érezni, azonban 
ahogy megittam a sörömet, észrevettem, hogy 
mindenki engem bámul. Akkor jöttem rá, hogy az 
MP3 lejátszómat hallgattam fülhallgatóval… 

☺ 
Hajnalban támolyog hazafelé a részeg. Ahogy 
hazaér, a felesége egyből nekitámad: 
- Biztos nőnél voltál! Tudom, hogy megcsalsz! 
- Dehogyis, egy bárban voltam. Te, ilyen bárt te még 
nem láttál. Még a piszoár is aranyból volt! 
A feleség nem hisz neki, megkeresi a bár 
telefonszámát és felhívja a bár pincérét: 
- A férjem azt állítja, hogy önöknél töltötte az 
éjszakát, és hogy a mosdóban aranyból van a 
piszoár! 
Majd hallja a telefonban, hogy a pincér odakiált 
valakinek: 
- Hé Joe, megvan, ki vizelt a trombitádba! 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 
Kösd össze növekvő sorrendben a számokat. az így 
kialakult képet színezd ki! Aki a megfejtést behozza 
a szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul. 


