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EGYHÁZI HÍREK
A Móricgáti Református Egyházközség a több éves
hagyománynak
megfelelően
a
Pünkösdi
istentiszteleten köszöntötte az 5, 10, 15, 20, stb.
évvel ezelőtt konfirmációi fogadalmat tett testvéreit.
Gyülekezés: 14 órakor a Művelődési Háznál.
A részletes programról plakátokon értesítjük a
lakosságot.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Csontos Máté
polgármester

A Móricági Vadásztársaság Tisztelettel meghívja a
móricgáti földtulajdonosokat az Arató ünnepséget
követő uzsonnára!
Fricska János
elnök

Gál Sándornak – aki 60 évvel ezelőtt konfirmált Deli János szórványgondnok adta át a jubileumi
oklevelet.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

-

Testvértelepülések találkozója….
2008. május 24.-én hét tagú delegáció érkezett
Kiskunlacházáról Dr. Répás József Polgármester Úr
vezetésével.
Ismerkedést
követően
(igen
ismerkedést írtam, hiszen jelentős változások
történtek a legutóbbi választásokon) felelevenítettük
Kiskunlacháza és Móricgát közös múltját.
A nap során örömmel mutattuk meg a lacháziaknak
településünkön működő vállalkozóink egy részét,
hiszen legutóbbi találkozásunk óta több új vállalkozó
is telepedett le községünkben. Délután ellátogattunk
a Bugaci pusztára is, ahol lovasbemutatót láthattak
vendégeink, valamint az ebédet is itt költöttük el. Az
idő nagyon gyorsan elszaladt velünk.
Búcsúzóul meghívást kaptunk a László Napi
vigasságok harmadik napjára, melynek fénypontja a
Kiskun-kapitány beiktatása lesz. Tudni kell hozzá,
hogy 2008-ban a Kiskun-kapitány személyét
Kiskunlacháza adja Fábián József (aki egyúttal
képviselője is a településnek) személyében.
Mindkét testület szándéka, hogy továbbra is ápolja a
testvér-települési kapcsolatot.
Deli Jánosné
képviselő

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Gondolatok a mezőgazdasági termelés, az
élelmiszer előállítás ,az energia ellátás, és a
víz/ivóvíz/, mint az elkövetkező évek
legfontosabb stratégiai elemeinek
összefüggéseiről.
Az újság olvasó, televíziónéző ember, mind többször
arról értesül, megbízható, komoly emberektől, hogy
a Föld lakosságának robbanásszerű növekedése, a
globális felmelegedés, az ásványi eredetű energia
hordozók
drasztikus
fogyása,
katasztrófával
fenyegeti
környezetünket.
Olyan
világméretű
konfliktus veti előre árnyékát, melynek mértéke,
kihatásai, még csak meg sem becsülhetők.
Miről is van szó:
- Föld népességének robbanásszerű növekedése,
hatalmas mennyiségű élelmiszer, és ivóvíz
biztosítását, követeli meg.
- A lakosság soha nem látott mértékű energia
igénye, a megszokott, emberi mértékű
életfeltételek fenntartásához, megteremtéséhez
új jelentős energia források bevonása válik
szükségessé.
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A megnövekedett, és folyamatosan növekvő
lakosság pedig fokozott ivóvíz ellátást igényel.

Ezzel szemben több fontos tényező hat:
- a mezőgazdasági és élelmiszertermelés, a fejlett
agrár kultúrával, kellő háttérrel rendelkező
országokban
az élelmiszertermelés piaci
alapokra helyeződésével, mind nehezebben
szabályozhatóbbá vált, holott mind az Európai
Unió, mind az Amerikai Egyesült Államok, de
főleg Európa, óriási összegeket áldoz a
kedvezőtlen piaci tendenciák rendezésére, ezek
az összegek komoly terhet jelentenek az adott
országok költségvetésének,
- a globális felmelegedés meglevő sivatagosodási
folyamatokat
felgyorsította,
katasztrofális
vízhiányt okozva egyes vidékeken, ennek
mértéke rohamosan növekszik, tönkre téve az
amúgy is nehezen vegetáló, elmaradt országok,
alacsony szintű mezőgazdasági kultúráját,
- a hagyományos, főleg ásványi eredetű
energiaforrások kimerülőben vannak, amellett,
hogy mértéktelen használatuk, jelentősen
elősegítette a globális felmelegedést, a vele
együtt járó folyamatosan erősödő káros
folyamatokat.
Összegezve : jelentkezik egy óriási többlet igény
élelmiszer, ivóvíz, és energia iránt, melynek
jogosságát nem lehet elvitatni, de a ma
meghatározó, ökológiai, gazdasági folyamatok pont
ellenkező irányba hatnak.
Ma nyugodtan és határozottan ki lehet jelenteni,
hogy az elkövetkező évek, meghatározó problémáit,
az élelmiszerhiány, a víz és a szükséges energia
hiánya fogja jelenteni, amellett, hogy a fokozódó
szárazság hatására tönkremegy az ember
természetes környezete.
Mi a helyzet Magyarország, a magyar
mezőgazdaság,
élelmiszer
és
vízellátás
tekintetében ?
Magyarország viszonylag szerencsés helyzetben
van, fekvésénél fogva, medence jellegéből adódóan
a környező országokból az ott lehulló csapadék
jelentős része a folyók útján hazánk területén gyűlik
össze, csak ésszerűen kellene vele gazdálkodni. Az
ország
területének
meghatározó
része
mezőgazdasági művelésben jól hasznosítható,
rendelkezik kellően képzett, gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, technológiával, és tagjai vagyunk egy
olyan szervezetnek mely önmagában is hatalmas
piac, de kapcsolatai révén jelentősen terjeszkedni is
tud.
A hagyományos energiaforrások jelentős része
kiváltható, alternatív forrásokkal, /geotermikus, nap,
szél stb./ a gyengébb minőségű területeken pedig
energia célú növények /fás és lágyszárú/
termesztése
indokolt.
Az
utóbbi
évtizedek
erdőtelepítései, pedig jelentős mértékű megújuló
energiaforrást
jelentenek,
csak
racionálisan
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támogatva, a meglevő egyeduralkodó energia
szolgáltatók meggyőzésével utat kellene biztosítani.
Véleményem szerint a várhatóan rövid időn belül
bekövetkező élelmiszer és takarmány árrobbanás a
magyar mezőgazdaság és élelmiszertermelésnek
komoly perspektívát, kitörési lehetőséget jelenthet.
Járva az országot, látni, hogy jelentős az
erdőtelepítési kedv, hisz első látásra, pillanatnyilag a
gyengébb, de a kevésbé gyenge területek, a
lerobbanóban levő hagyományos mezőgazdasági
struktúráknál sokkal kedvezőbb lehetőséget kínál az
erdőművelés, jelentős támogatást élvez most is, sok
gond nincs a fenntartásával, és 5-10 év után már
szerény jövedelmet is ad. Azért az előbbieket
komolyan véve, ne csábuljon el senki, mert, ahogy
mondtam az elején, a világ élelmiszerellátásával
rövidesen komoly gondok lesznek, már jelentkeznek
/nem Magyarországon/ a fokozódó élelmiszerhiány
jelei, /pl.: az USA kukorica-készletei minimálisra
csökkentek/ melyek egyértelműen dráguláshoz, és
fokozódó termelési igényhez fognak vezetni.
Az az ország teszi helyesen, amelyik kellően segíti a
gazdálkodóit, erősíti a pozícióikat, mert pár éven
belül, beérik a gyümölcs, és akkor egy jól működő,
megerősödött,
hatékony
mező-,
és
élelmiszergazdaságnak lesz jövője.
Sebestyén János ügyfélszolgálati tanácsadó
Magyar Agrárkamara

AUTÓSOKNAK
Időben kell kezdeményezni a lejárt
jogosítvány cseréjét
Legalább egy hónappal a jogosítvány lejárta előtt
érdemes felkeresnünk az okmányirodát, és az ehhez
szükséges
orvosi
igazolás
birtokában
kezdeményezni a vezetői engedély cseréjét, ha nem
akarunk átmenetileg sem jogosítvány nélkül
maradni.
A kártyák előoldalán a 4(b). pont mellett található
dátum azt mutatja, hogy az okmány meddig
érvényes a személyazonosság igazolására. A
vezetői engedély érvényességére vonatkozó adatok
– az egyes járműfajták szimbólumai mellett – a
kártya hátoldalán találhatók. A 10. számú oszlopban
a vezetői engedély megszerzésének dátuma
olvasható a következő formában: 92.10.09. Ez
például azt jelenti, hogy a jogosítvány tulajdonosa
1992. október 9-én vizsgázott sikeresen az adott
járműkategória vezetéséből. A 11. oszlopban a
vezetői engedélynek az adott járműkategóriára
vonatkozó érvényességi ideje olvasható. Azaz, ha
például a 12.01.04. jelzetet látjuk ott, akkor az azt
jelenti, hogy arra a járműkategóriára 2012. január 4éig érvényes a jogosítványunk. (A dokumentumon 1től 12-ig számozott pontokhoz rendelt információk
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értelmezése egyébként a kártya hátoldalának jobb
alsó sarkában olvasható.)
Ha az ügyfél az okmányirodán vezetői engedélyre
érvényességének lejárta előtt kezdeményezi a
kártya cseréjét, akkor a kérelem benyújtásakor az
ügyintéző visszaadja neki a jogosítványt, és felhívja
a figyelmét arra, hogy az abban megjelölt
érvényességi idő lejártáig jogosult azzal vezetni. Ha
valaki az érvényességi idő lejártakor vagy az után
kezdeményezi a cserét, akkor az okmányirodán
természetesen már nem kapja vissza a régi
jogosítványát, csak átvételi elismervényt kap arról,
hogy az okmányt bevonták. Ez az elismervény
azonban nem jogosít járművezetésre!
Ezért érdemes tehát a vezetői engedély
érvényességének lejárta előtt már egy hónappal
felkeresni az okmányirodát, hogy átmenetileg se
maradjunk érvényes jogosítvány nélkül!
Forrás: www.debrecen.hu

Zéró tolerancia az utakon
2008. január 20.-tól lépett érvénybe az új
igazságügyi
miniszteri
rendelet,
amelynek
értelmében a minimális alkoholfogyasztás után, a
helyszínen be kell vonni a vezető jogosítványát. A
rendőr nem mérlegelhet.
Az alábbi táblázat segíthet annak megállapításában,
hogy az alkoholfogyasztás után mikor vezethetünk
járművet. Az alkohol felszívódása természetesen
függ a fogyasztó nemétől, testsúlyától, fizikai és
kedélyállapotától,
az
elfogyasztott
étel
mennyiségétől, stb.
Elfogyasztott szeszes
ital

Az alkohol általános
lebomlási időtartama

1 dl pezsgő, vermut

2 óra

2 dl asztali bor

2 óra

1 dl desszert bor

2-3 óra

1 üveg sör /0,5 l/

3 óra

5 cl likőr

2-3 óra

5 cl konyak

2-3 óra

5 cl pálinka

2-4 óra

5 cl vodka

2-3 óra

5 cl whisky

2-3 óra

5 cl gin

2-3 óra

5 cl rum /kommersz/

2-3 óra

5 cl „erős” rum

3-4 óra

5 cl „extra erős” rum

4-6 óra
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Néhány nap múlva az apa ismét felmegy a fia
szobájába, hogy jóéjszakát kívánjon neki. A fiának
ismét lidérces álma van, az apja felkölti és kérdezi
mi baj. A fiú most azt mondja, azt álmodta, hogy a
nagypapa meghalt. Apja megnyugtatja, hogy a nagyi
teljesen jól van, és betakarja a gyereket, hogy
aludjon tovább. Másnap a nagypapa meghal.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
Május 1.-től május 31.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: Szabó Margit és
Lantos Lajos

Egy hét múlva, hasonlóan, az apa este felmegy a fia
szobájába, hogy jóéjszakát kívánjon neki. A
gyereknek ismét lidérces álma van, az apa felkölti,
és kérdezi mi a baj. A gyerek sírva válaszol, hogy
azt álmodta, hogy az apja meghalt. Megnyugtatja a
fiát, hogy teljesen jól érzi magát, betakarja, és
mondja neki hogy aludjon csak nyugodtan, minden
rendben van.

Pataki Mónika és
Rokolya Attila
Gratulálunk nekik!
Halálozás: Csontos Péter /élt 72 évet/
Búcsúzunk tőle!

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Bögrés mákos,
meggyel és pudinggal
Hozzávalók:
1 bögre liszt, 1 bögre mák, 1 bögre cukor, 1 bögre
tej, 1 tojás, 1 sütőpor, 2 evőkanál olaj, 1 üveg
magozott meggybefőtt vagy friss meggy, 1 tasak
eper vagy puncs ízű pudingpor, 2 kanál cukor, egy
kevés reszelt csoki a tetejére
A
tészta
elkészítése:
A
meggybefőttet
lecsepegtetjük. A lisztet, a sütőport és a mákot egy
tálba összekeverjük. A tojást az olajjal és cukorral
kikeverjük, ezután felváltva belekeverjük a mákos
lisztet és a tejet. Kivajazott-lisztezett tepsibe rakjuk,
megszórjuk a meggyel, előmelegített 170-180 fokos
sütőben, 30 percig sütjük.

Az apa visszamegy a hálószobába, lefekszik, de
nem tud elaludni, annyira fél. Másnap reggel halálra
van rémülve, mert komolyan hiszi, hogy meg fog
halni. Felöltözik, majd kocsival elindul a
munkahelyére, de rettenetesen óvatosan vezet,
nehogy valami baleset történjen. Nem mer ebédelni,
mert fél az ételmérgezéstől. Mindenkit elkerül, mert
meg van győződve, hogy valaki meg akarja ölni.
Minden zajra felugrik, minden mozgásra az asztal
alá bújik.
Délután hazamegy, az ajtóban találkozik a
feleségével. - Atyaúristen! Micsoda szörnyű napom
volt! Egész életemben ilyen rosszul még nem voltam
- mondja az asszonynak.
Mire az asszony: -Neked volt szörnyű napod? Hát
még nekünk! Képzeld a postás ma reggel itt halt
meg az ajtónk előtt!
www.vicclap.hu

GYEREKEKNEK

LE...

Amíg sül a tésztája, addig elkészítjük a krémet. Kb.
3 dl meggylevet a pudingporral a szokásos módon
megfőzünk pudingnak, hűlni hagyjuk. A kihűlt
tésztára rákenjük a pudingkrémet és megszórjuk
csokoládéreszelékkel.

MAG...
HI...
KOCS...

HUMOR

AH...

Az apa bemegy a kisfia szobájába, hogy jóéjszakát
kívánjon neki. A gyereknek lidérces álma van, nyög,
sír, forgolódik. Az apja felkölti, és nyugtatgatja,
kérdezi mi baj van. A gyerek elmondja, azt álmodta,
hogy Margit nagynéni meghalt. Apja megnyugtatja,
hogy Margit néni teljesen jól van, és betakarja a
gyereket, hogy aludjon tovább. Másnap Margit
nagynéni meghal.
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A pontok helyére ugyanazokat a betűkkel kell
behelyettesíteni, hogy értelmes szavakat kapjunk.
Melyek a hiányzó betűk?
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.
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