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Megújult a Móricgáti könyvtár 
 
 
Pénteken, 16.-án délután adta át a megújult móricgáti könyvtárat - a megyei könyvtár mozgókönyvtárát - 
Ramháb Mária a megyei könyvtár igazgatója, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és 
Csontos Máté, Móricgát polgármestere. 
 
A móricgáti könyvtár 2012. január 1.-étől a Kecskeméti Katona József mozgókönyvtáraként működik, ennek 
köszönhető, hogy a könyvtár megváltozott, illetve a könyvtári fejlesztések a könyvbeszerzéssel együtt a jövőben 
már nem az önkormányzat költségvetését terhelik. 
 
A Művelődési Ház úgynevezett „klubszobájában”, - ahol eddig is működött a Jászszentlászlói Könyvtár kihelyezett 
fiókkönyvtára – alakítottak ki a megyei könyvtár munkatársai egy több mint ezer kötetes könyvtárat. Ide 
költöztették a Teleház számítógépeit is. A Móricgátiak számára is elérhető ezentúl egy korszerű információs és 
közösségi hely, ahol a csecsemőtől az időskorig mindenki megtalálja érdeklődésének, korának megfelelő 
kikapcsolódást, fejlődési, tanulási lehetőséget. A könyvek egy nap alatt megrendelhetők, meghozathatók 
ingyenesen a központi ellátórendszerből, mely minden kérés teljesítését biztosítja. 
 
Nagyon szép, ízlésesen berendezett, kultúrált környezetben várjuk az olvasókat. Igen sok új könyv található a 
könyvtárban, mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő olvasnivalót. 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Megérkeztem Móricgátra. Az autóm csak úgy suhant 
a szép új aszfalton. Nemrég készült, nagyon széles. 
Itt-ott kivilágított reklámtáblák.  
Most odaértem a kanyarhoz ahol régen egy 
elhagyott vegyesbolt-kocsma épület volt található. 
Ez már a múlté, mert most egy fényáradatban úszó 
ultramodern benzinkút található a helyén. Az 
emeleten motellel. Gyorstöltő az elektromos 
autókhoz. Harminc perc alatt feltölti úgy, hogy 
megint meg tud 1000 km-t tenni a legközelebbi 
újratöltésig.  Néhány autó várakozik most is a 
töltőhelyek előtt. A tiszta üveg kávézóban 
üldögélnek az utasok, és süteményt eszegetnek. 
Tovább megyek, lassan hogy jobban lássam az 
utolsó évek fejlődésének nyomait. A kanyarban most 
egy kereszteződés található, az új műút itt tovább 
épült Szank, és a Bugaci puszta felé ugyancsak. Itt 
 már sok új ház is látható, üzletekkel, térköves 
járdákkal. Érdekes, mert az utak mellett mindenhol 
megtalálható ez a barna térkövekből kirakott járda. 
Sőt néhol padok nyújtanak lehetőséget egy kis 
pihenőre.  Járda mellett lámpák, amelyek teljes 
egészében a nappal feltöltött napelemekből nyerik 
az éjszakai megvilágításhoz szükséges áramot. Az 
utak mellett gyönyörű vegyes erdők, fasorok. 
Sokszor gyümölcsfák. Ahol a régi Tsz gyárai voltak, 
most egy ipari negyed található. A modern épületek 
igen kellemes látványt nyújtanak, nagy ablakaikkal, 
irodaházaikkal, őrzött parkolókkal. Most vagy húsz 
üzem biztosít megélhetést a környék lakosságának. 
Az üzemmel szemben található régi lakóházak, most 
teljesen újraépítve, rendezett parkokkal, 
úszómedencével kényezteti az itt lakókat.  
Bentebb egy nagyon szép tágas lovarda, 
vendégszobákkal várja a vendégeket. Szebbnél 
szebb lovakkal lehet kilovagolni  a környék erdeibe, 
pusztáiba. Innen már az út mellet magas 
kandeláberek ontják éjjel a fényt az  erre járókra. Itt 
már az út mindkét oldalán villák sorakoznak. Ott, 
ahol régen az iskola volt, most egy bevásárló 
központ található. Az új iskola és Óvoda vele 
szemben épült. A kultúrház mögött egy nagyon 
modern teljesen gépesített baromfi vágóhíd ad 

munkát több tucat dolgozónak, és az itt előállított, 
minden igényt kielégítő hústermékeket kamionok 
hordják az egész világba. 
A kultúrház teljesen átépítve várja a környék 
szórakozásra vágyó lakosságát, a 3D mozi termével, 
automata tekepályával, kávézóval, ahol fagylalt is 
kapható. Itt található a Móricgáti újság kiadója is. 
Igen színvonalas, színes újság hetente jelenik meg, 
benne a környék, az ország híreivel, reklámokkal, és 
kedves kis Móricgáti történetekkel, mint ez is. 
 

Lehet hogy ez ma csupán egy álom, de még 
megvalósulhat, csak fogjunk össze, és higgyünk 
benne. Főleg a Fiataljainkra vár meg sok tenni való 
ebben az ügyben. 
 

Írta Nagy Endre 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Bursa Hungarica pályázat 
 

Önkormányzatunk az idén is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírásokat 2012. 
október 26.-tól a honlapunkon – www.moricgat.hu - 
olvashatják. A pályázatok beadási határideje 2012. 
november 23., a képviselő-testület általi elbírálási 
határidő 2012. december 17. 
A pályázati feltételek nem változtak. A tanulmányi 
ösztöndíj annak a hallgatónak állapítható meg, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum /28.500 Ft/ összegének 200 %-át. 
Ha a pályázó árva vagy félárva, akkor a családban 
az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 
230 %-át. 
A pályázati rendszer az alábbiak szerint változott: 
Minden pályázónak regisztrálnia kell az EPER-Bursa 
rendszerben. /www.eper.hu/, majd saját magának 
kell rögzítenie az adatait. Ezután nyílik lehetőség a 
pályázati űrlap elektronikus kitöltésére. Ezt a kitöltött 
űrlapot kell kinyomtatni, és az önkormányzathoz 
benyújtani. 

Sikeres pályázást kívánunk! 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Kárpát Medencei Vidékfejlesztési Stratégia 
Terve. 2012-2020 

A vidék stratégia célkitűzéseinek 10 
legfontosabb eleme /megállapítások, javaslatok/ 

 

1. Megindult a mezőgazdaságban egy tőke és 
vagyonkoncentráció, amely pénzügyi erejénél fogva 
politikai befolyást próbál szerezni magának. Emellett az 
érdekképviseletek párhuzamosan működnek és 
politikailag elkötelezetté váltak.  
Javaslat: - Csökkenteni kell az érdekképviseletek 
számát szövetségek létrehozásával, országokon 

http://www.moricgat.hu/
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belül és országokat átívelően. Ez könnyítheti az 
érdekegyeztetés folyamatát, növeli az 
érdekérvényesítés a nemzeti és uniós fórumokon. - 
Ellensúlyozhatja a nagytőke politikai befolyását.  
2. Az uniós és nemzeti vidékfejlesztési források nem 
elegendő mennyiségben jutnak el vidékre, vagy csak 
politikai érdekcsoportok zárt köre jut csak hozzá.  
Javaslat: - Tudatosítani kell a nemzeti 
kormányokban, hogy a mezőgazdaság is lehet 
kitörési pont, stratégiai prioritás a nemzeti 
fejlesztési tervekben. A gazdasági válság 
kezelésének is lehet eszköze.  
- Törekedni kell arra, hogy az uniós és nemzeti 
vidékfejlesztési források minél nagyobb aránya a 10 
ezer fő alatti településekre jusson el.  
3. A vidéken, a kistelepüléseken folyamatosan romlik 
az életminőség, a jövedelemszerzés lehetősége, nő a 
munkanélküliség aránya. A szociális ellátórendszer és 
a fekete munka az egyetlen megélhetési forma. Elindult 
egy elszegényedési folyamat, és a településekről 
történő elvándorlás.  
Javaslat: - Növelni kell a vidék eltartó képességét. 
Piaci igény van a nem intenzíven tartott állati 
termékekre, a hagyományos körülmények között 
előállított kertészeti kultúrákra. (mélyalmos tojás, 
tanyasi csirke, házi kolbász, bio paradicsom, stb.) 
Meg kell teremteni egy piaci környezetet a háztáji 
termelés számára.  
- Kormányzati támogatásokkal növelni kell a falusi 
emberek vállalkozói kedvét.  
- A nemzeti marketingbe be kell építeni ismét a házi, 
háztáji termékek fogalmát.  
4. A bankok számára nem alternatíva a kisüzemek 
támogatása, és a kormányzatok is kivonultak a 
kisüzemi támogatásokból, a nagyüzemi termelés és 
technológiai beruházásokat támogatják.  
Javaslat: - A nagyüzemi és kisüzemi termelés 
egymás mellett élésében a kisüzemeknek más piaci 
szegmenseket kell megcélozni. A kisgazdaságok 
számára a kis beruházás igényű hagyományos, bio, 
öko gazdálkodás, árutermelés jelenthet piaci 
lehetőségeket. A biológiailag magasabb értéket 
képviselő természetes mezőgazdasági árutermelés, 
háztáji gazdálkodás számára kell piaci 
lehetőségeket teremteni. A kormányzati támogatási 
modellekbe be kell építeni a kisüzemi termelés 
feldolgozást.  
- Agrárbank létrehozása az ágazat finanszírozására.  
5. A feldolgozók, az élelmiszeripari cégek 
koncentrációja miatti szállítási költség megdrágítja az 
élelmiszertermelést, kiszolgáltatottá teszi a termelőket.  
Javaslat: - A mezőgazdasági termékek, és 
élelmiszerek minél nagyobb hányada kerüljön az 
előállítás helyén feldolgozásra, és késztermékként 
kerüljön elszállításra.  
- A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, minél 
nagyobb hányada kerüljön helyi, regionális 
értékesítés piacaira, áruházaiba. A nagyáruházak 50 
km-es határon belül szerezzék be az árukészletük 
egy részét. Támogatni kell a helyi feldolgozók, 
piacok, boltok létesítését. A helyi  
feldolgozás a származás és eredetvédelmet is 
átláthatóbbá teheti.  

6. Olcsó, alacsony bel tartalmú, rosszminőségű 
termékek dömpingje a Kárpát medencei piacokon.  
Javaslat: - Javítani kell a tudatos vásárlói 
magatartásra nevelés szintjén.  
- Az érdekképviseleteknek támogatni kell a 
értékesítő szövetkezetek alakítását, közös 
alapanyag beszerzéseknél a Kárpát medencei 
termékeket kell előnyben részesíteni.  
- Csökkenteni kell a termelés és értékesítés közötti 
láncolatok számát.  
- Kárpát medencei szinten kell fellépni a dömping 
árukkal, a piacszerzési folyamatokkal szemben.  
7. A globális felmelegedés okozta időjárási szélsőségek 
miatt tovább romlott a mezőgazdasági termelés 
kiszámíthatósága. Nőt az időjárás okozta 
káresemények száma.  
Javaslat: - Egy a Kárpát medencére kiterjedő 
vízgazdálkodási koncepció kidolgozásának 
kezdeményezése. Tározók, öntözőcsatornák 
létesítésével az öntözött területek arányát tovább  
kell növelni.  
- Kárrendezési alapokat kell létrehozni, és ezek 
felügyeletét érdekképviseleteknek kell átadni.  
- Az időjárási szélsőségek kezelésekor a fajta, és 
hibrid előállításban ne a génmanipulációt vegyék 
alapul, hanem a hagyományos, történelmi fajtákat.  
8. Multinacionális törekvés van a génmódosított 
növénytermesztés minél szélesebb körű 
elterjesztésére.  
Javaslat: - A Kárpát medence, mint egységes 
környezet teljes területén tartósan, ki kell zárni 
jogszabályokkal a génmanipuláció megjelenését az 
árutermelésben.  
9. A Kárpát medencében kezd kialakulni egy egyoldalú 
energiafüggőség és kiszolgáltatottság. A 
mezőgazdaság kimarad az energiatermelésből.  
Javaslat: - Alternatívákat kell teremteni a 
mezőgazdaságnak az energia előállításba történő 
bekapcsolódásához. Támogatni kell a helyi szintű 
energiatermelést, és ehhez mezőgazdasági 
melléktermékek felhasználását.  
- A helyi távhőszolgáltatásokat alkalmassá kell 
tenni mezőgazdasági melléktermékek 
felhasználására is.  
10. A Kárpát medencei jó minőségű földekre komoly 
piaci igény van a külföldi vállalkozások részéről. 
Megindult egy zsebszerződésekre alapuló kiszorítósdi, 
amelyben a helyi termelőket kiszorítják a földszerzés 
folyamatából.  
Javaslat: - Korlátozni kell a külföldiek településen 
történő földhöz jutását.  
- Ki kell szorítani a mezőgazdasági termelésből a 
spekulációt, spekulatív tőkét, és termelésen, érték 
előállításon alapuló mezőgazdaságot kell 
megteremteni.  
Készült: a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete, az Észak Vajdasági 
Földműves Egyesület ,Vajdasági Gazdakörök 
Szövetsége, a Bánsági Magyar Gazdák és 
Vállalkozók Egyesülete, az Arad Megyei Magyar  
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Gazdák Egyesülete, Zentai Gazdakör , Orosházi 
Gazdakör, szervezetek jóváhagyásával  
Forrás: a Kárpát Medencei Gazdák Együttműködése 
civil összefogás szervezet összeállítása  
 

Sebestyén János 
GISZ tanácsadó Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2012. október 1.-től október 31.-ig 

 

Születés: Terjék Tamara /szülei: Vajda Zsuzsanna 
és Terjék Zoltán/ 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: nem volt. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

3bit szelet csokimázzal 
 

Hozzávalók: A tésztához: 
 6 tojásfehérje 

 20 dkg cukor 

 15 dkg darált dió 

 5 dkg rétesliszt 

 1/2 cs sütőpor 

 + 20 dkg háztartási keksz  

A krémekhez: 6 tojássárga 
 20 dkg cukor 

 2 cs vaníliás pudingpor  

 7 dl tej 

 20 dkg margarin 

 3 ek kakaópor  

 1 cs vaníliás cukor 

 1 ek porcukor 

A tetejére: egy tortabevonó csokoládé 
 2 ek semleges ízű étolaj 

Elkészítés: 
A  tojásfehérjékből kemény habot verünk, közben 
kanalanként hozzáadjuk a cukrot, óvatosan a darált 
diót, majd a sütőporral elkevert lisztet. Ezt a masszát 
egy sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, és 
előmelegített sütőben megsütjük. Ha kész, kifordítjuk 
a formából, és levesszük róla a papírt. 
A tojássárgákat kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a 
pudingport, csomómentesre keverjük a tejjel, 
rozsdamentes edényben folytonos keverés mellett 
felforraljuk és besűrítjük. Néha megkevergetve 
kihűtjük. Ekkor hozzáadjuk a  habosra kevert 
margarint. 
A krémet kétfelé vesszük, az egyikbe belekeverjük a 
vaníliás cukrot, a másik felébe a kakaóport és 1 
evőkanál porcukrot. 
A tésztára simítjuk a vaníliás krémet, kirakjuk 
keksszel, erre jön a kakaós krém, amit szintén 
gondosan elsimítunk. 
A csokit gőz fölött felolvasztjuk, hozzákeverjük az 
olajat, és ezt a kakaós krémen ügyesen eloszlatjuk. 

Hűtőben tartjuk pár órán át, akkorra szeletelhetővé 
válik. De másnap, sőt harmadnap még finomabb! 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

HUMOR 
 

- Főnök, meg kell adnia a fizetésemelést! 
Három cég is érdeklődik utánam! 
- Igazán? És melyek azok a cégek? 
- Az áramszolgáltató, a gázművek és a vízművek. 

 

A kormányok a javunkat akarják!  
Ne adjuk oda nekik! 

 

Miért van a kiskacsának nagy talpa?  
- ???  
- Hogy el tudja taposni az égő cigarettacsikket.  
- És miért van a nagy kacsának még nagyobb talpa?  
- ???  
- Hogy el tudja taposni az égő kiskacsát! 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
Juss el a labirintuson keresztül a kijárathoz! Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 
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