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TANÉVZÁRÓ 2008. 
 

A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 
tanévzáró ünnepségén június 13.-án részt vett 
Varga János tanító bácsi is. 

 
„Februárban ment nyugdíjba Varga János tanító 
bácsi, aki az elmúlt tanévben még iskolánk 
pedagógusa volt.  

János bácsi 1969-ben végzett a Bajai 
Tanítóképző Főiskolán, de már 1968-ban, mint 
gyakorlóéves a Baranya-megyei Gilgánfán tanított. 
1969-ben Móricgát községbe került, ahol az 
Általános Iskola tanítója lett. Pályája mindvégig 
töretlen volt. 1969-től úttörővezető, 1976-tól 
iskolavezető, 1978-tól mint gyermekvédelmi felelős 
is tevékenykedett. 1981-ben Felsőmóricgáton a 
„régi” iskola megszűnt. Varga János ekkor 
Alsómóricgátra került, az „új” iskolába. Az évek 
során neve összeforrt a móricgáti iskolával. Volt 
időszak, amikor egyszerre volt tagiskola vezető, 
osztályfőnök, de még a fűtő is. 1982-ben a területi 
átszervezés miatt a móricgáti iskola Jászszentlászló 

községhez került. Így lett Varga János a 
jászszentlászlói iskola pedagógusa.  

A pályán töltött 38 év alatt Varga János komoly 
szakmai tapasztalatra tett szert. Munkáját mindvégig 
példás gyermekszeretet jellemezte. Örömmel és 
nagy lelkesedéssel foglalkozott tanítványaival. 
Fokozottan figyelt a hátrányos helyzetű tanulók 
fejlődésére. Jó érzékkel fedezte fel a tehetségeket. 
A gyermekek oktatása-nevelése érdekében végzett 
kiemelkedő munkát több alkalommal ismerték el 
kitűntetéssel, jutalommal. – mondta el beszédében 
Dobos László iskolaigazgató. 

 

Nyugdíjba vonulása alkalmából Dobos 
László átadta Varga János tanító bácsinak 
a Magyar Köztársaság Oktatási és 
Kulturális Miniszterének kitüntetését, a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 

 
A 2007-2008.-as tanévben három móricgáti 

fiatal búcsúzott el az általános iskolától.  

 

 
 

A ballagó nyolcadikosok: Zombori Antal, Jókai 
Melinda és Lukács Tamás. /a képen balról 

jobbra haladva/. 
 

Sok sikert kívánunk nekik további 
tanulmányaikhoz! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Körjegyzői tájékoztató 
 
A Képviselő-testület 2008. június 26-án ülésezett. A 
Képviselő-testület módosította a 2008. évi 
költségvetését megállapító rendeletet. A bevételi és 
kiadási előirányzatok módosított főösszege 
57.075.000 Ft-ra változott, ami 727 ezer forint 
növekedést jelent. A bevételi oldalon belső 
átcsoportosítás történt az állami támogatások között, 
beépítettük a közhasznú foglalkoztatásra átadott 
támogatást. Kiadások között új tételként szerepel a 
községi üdvözlőtáblák elkészítése. 
 

Módosult a Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 
költségvetése is. Az Alapszolgáltatási Központban 
beszerzésre került antidecubitus matrac, ágyban 
fekvő lakók részére 200.000.- Ft értékben, valamint 
az önkormányzatok átadtak az intézménynek 
207.000.-Ft-ot a betöréses lopásban kárt szenvedett 
lakók kártalanítására. 
 

Ismét napirendre került a fogorvos kérelme, mely 
szerint Kiskunfélegyházán szeretné a rendeléseket 
tartani, nem Jászszentlászlón. A testület –a 
jászszentlászlói képviselőkkel egyetértésben- 
elutasította a fogorvos kérését, nem járul hozzá a 
fogászati alapellátás Kiskunfélegyházára való 
beviteléhez. Ha a fogorvos nem vállalja a 
jászszentlászlói rendelést, új fogorvost kell keresni. 
A református egyház kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyben anyagi segítséget kért a 
tanyatábor vizesblokkjának felújításához. A testület 
25.000.- Ft támogatást állapított meg. 
 

Kovács Tímea 
Körjegyző 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 

 
A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 

/HMKÁ/ feltételrendszere, és alkalmazási területei 
 

Tisztelt Gazdálkodó ! 
 

Az elmúlt évek során gyakran, de ebben az 
éven konkrétan is találkoztak a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot /HMKÁ/ 
kifejezéssel. Ebben az évben már kötelezően, 
rendelettel szabályozottan be is kell azokat tartani. A 
továbbiakban igyekszem a benne foglaltakat 
összefoglalva, saját környezetünkre adoptálva közre 
adni, feltüntetve a feltételeket és az alkalmazási 
területeket. E rendelet célja, hogy a „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartását 
szolgáló, egyes nemzeti és európai uniós 
jogszabályokban előírt minimális gazdálkodási és 
környezetvédelmi követelmények meghatározásával 

biztosított legyen a mezőgazdasági földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapota. 

 

Kinek a kötelessége ezek betartása ? 

 Az e rendelet szerinti szabályokat az alábbi 
támogatások igénybevétele esetén kell 
alkalmazni: 

 az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a 
továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes 
területalapú támogatás, illetve 

 b) az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) 
finanszírozott 

 ba) kedvezőtlen adottságú területeken történő 
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 
kifizetések; 

 bb) Natura 2000 gyepterületeken történő 
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 
kifizetések; 

 bc) agrár-környezetgazdálkodási támogatás; 

 c) minden egyéb támogatás, amelyekre 
vonatkozóan az adott támogatás részletes 
feltételeit meghatározó jogszabály az e rendelet 
szerinti szabályok betartását írja elő. 

Megjegyezni kívánom, hogy a Natura 2000 előírásait 
akkor is köteles a gazdálkodó betartani, ha Natura 
2000-el érintett gyep területen gazdálkodik, de 
semmilyen kompenzációs támogatást nem igényel 
ezen a címen. 
Fontos tudni, hogy a rendelet előírásait a 
gazdálkodó nem csak valamelyik programban 
szereplő területén, hanem gazdasága teljes 
területén köteles alkalmazni. 
A HMKÁ rendelet előírásait az alábbi szempontok 
figyelembe vétele mellett kell alkalmazni: 
 

1. Talajerózióra vonatkozó szabályok nem térek 
ki rá, mert Móricgát sík területen fekszik, és 
ezért nincsen ilyen irányú kötelezettség, a 
fellépő deflációs károk ellen pedig a megfelelő 
vetésforgó, és növény fedettség , az okszerű 
talajművelési technológia kellő védelmet nyújt. 

2. Vetésforgóra vonatkozó szabályok: 

 Egymás után két évig termeszthető: rozs, 
búza, tritikálé és árpa; 

 b) Egymás után három évig termeszthető: 
kukorica; 

 c) Több évig termeszthető maga után: évelő 
kertészeti kultúrák, évelő 
takarmánynövények, fűmagtermesztés, 
méhlegelő céljából vetett növények, illetve 
energetikai hasznosítás céljából vetett több 
éves növények, valamint a rizs;  

 d) Minden egyéb növény egy évig 
termeszthető 

 Tarló, nád, növényi maradvány valamint 
gyepek égetése tilos, kivéve ha azt a 
növény-egészségügyi hatóság engedélyezi. 
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 Vízzel telített talajon mindennemű gépi 
munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz 
levezető árkok létesítésekor és 
értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést. 

 A gyepterületek túllegeltetése, valamint 
maradandó kár okozása tilos 

 Az állandó legelőket meg kell őrizni 

 A mezőgazdasági területeket gyommentesen 
kell tartani 

 A mezőgazdasági területeken a hasznosítás 
szempontjából nemkívánatos fás szárú 
növények megtelepedését és terjedését meg 
kell akadályozni 

3. Szankcionáls szabályai: 
A 796/2004/EK bizottsági rendelet alkalmazásában 
amennyiben a földhasználó a neki közvetlenül 
felróható cselekmény vagy mulasztás következtében 
nem tartja be az előírásokat, az előírások 
megsértésének naptári évében számára nyújtandó 
közvetlen kifizetések teljes összege csökkentésre 
kerül, melynek mértéke a hivatkozott bizottsági 
rendelet alapján kerül megállapításra. 
 

Tisztelt Újságolvasó, Gazdálkodó! 
 

A 2009. évben bevezetésre kerülő Egységes terület 
alapú támogatási rendszer /SPS/, kifizetésének 
alapfeltétele lesz a HMKÁ feltételeinek maradéktalan 
betartása, ellenőrzése, részletes és gyakoribb lesz. 
A be nem tartás következményei sokkal szigorúbbak 
lesznek. Ennek tudatában célszerű, hogy mindenki 
igyekezzen betartani azokat, és ami új dolog: a 
feltételek betartása , nem csak valamilyen címen 
támogatást igénybe vevőkre lesz kötelező, hanem 
mindenkire aki mg-i tevékenységet folytat, és 
termőföldet művel. 
 

Sebestyén János ügyfélszolgálati tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
Június 1.-től június 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Lesetár Istvánné szül.: Deák Ilona Anna 
/élt 52 évet/ 

Búcsúzunk tőle! 
 

HUMOR 
 

Egyszer egy angol elment kirándulni Skóciába. Mivel 
olvasott skót vicceket, meg akarta tudni, hogy az itt 
lakók tényleg zsugoriak-e, ezért bekopogott egy 
házba és egy pohár vizet kért. 
Erre egy hölgy gyönyörű bögrében egy pohár tejet 
hoz neki. Az angol jóízűen megissza, majd így szól: 

- A skót viccek nem is igazak, én egy pohár vizet 
kértem, mégis egy bögre tejet kaptam. 
- Áh, kedveském ezt már úgysem itta volna meg 
senki, hisz belemászott és megfulladt benne egy 
patkány. 
Az angol kezében megremeg a bögre és elejti. Erre 
a hölgy felháborodva: 
- Hé ember, hát maga mit csinál? Eltörte a nagyi 
bilijét! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Hamis bélszínroló 
 

Hozzávalók: 1 nagyobb, tömlős májas, só, bors, 
majoránna, 1 tojás, zsemlemorzsa, esetleg 
szezámmag. 
Elkészítés: egy tálba nyomjuk a májast, hozzáütjük 
a tojást + fűszerek (kevés só, mert a májasban már 
alapból van, őrölt bors és majoranna (ízlés szerint 
kb. 1-2 evőkanálnyi). Ezt összekeverjük (fakanállal, 
de lehet persze kézzel is). 
Most jön a zsemlemorzsa, amennyit felvesz. A 
lényeg, hogy olyan masszát kapjunk, amiből már 
tudunk roládokat formázni, mert nem folyik szét, de 
ne is legyen túl kemény.  
Megformázás után, ha szeretjük, forgassuk bele 
szezámmagba, mert nagyon finom ízt kap tőle a 
sütés során.  
Bő olajban, közepes lángos sütjük. Petrezselymes 
burgonyát adhatunk hozzá köretnek. Egy fél kilós 
májas így elkészítve, kiadós étel négy embernek. 
 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

Kösd össze a számokat emelkedő sorrendben, egy 
képet kapsz megfejtésül. 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 

 


