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RÍMBE SZEDETT SZERETET
Ágasegyházán a Rákóczi úton található Borcsi Divatáru 

üzlet tulajdonosa Makula Józsefné Borika. Ki is Ő?  Ő az, 
aki rendezvényeinken saját verseit szokta elmondani, me-
lyek nagyon szépek és meghatóak, sokszor könnyeket 
csalnak a hallgatók szemébe. Verseinek hangulata mély-
ről jövő érzéseket fejez ki, megrázó vagy szívmelengető 
eseményekhez köthető. Ezek az események lehetnek ros-
szak is, de igazán a jót és a szépet szereti versben megírni, 
önmagát kifejezni.

Kíváncsi voltam, hogy egy ilyen szerény, közvetlen as-
szonyt mi vitt arra, hogy verseket írjon, és mi motiválja 
ebben.

Beszélgetésünkkor kirajzolódott élete. Borika elmesélte 
milyen nehéz gyermekkora volt,  Korán kellett munkát 
vállalnia, ezért az iskolát is csak később, felnőtt fejjel tudta 
befejezni. 

Öt gyermeke született. Férjét 2000-ben, egyik kislányát 
2009-ben vesztette el. Gabika nevű unokája betegen szü-
letett, akit az egész család szeretete vesz a mai napig is 
körül. 

Neki írta első versét. Ezt követően minden olyan ese-
mény - ami jó, vagy rossz -, mely a családban történt, vers-
írásra késztette.

Borika elmondta, hogy a körülötte és a világban történő 
események is inspirálják a versírásra, továbbá, hogy érzé-
seit igazán versben tudja kifejezni. Költeményeit örömmel 

osztja meg másokkal is, ezért mindig hálásan fogadja, ha 
erre lehetőséget kap.

Balogh Judit

Makula Józsefné Borika az alábbi versével mutatkozik 
be az Ágasegyháza Napló kedves olvasóinak:

Ébredj Március

Köszöntlek Március, régóta vártunk rád,
Hozz a magyar népnek békét és szép áldást,
Fújd el a zord telet, s hódítsd a nap sugarát,
Ragyogjon arcunkra, ne fázzunk már tovább.

Álmodó természet ideje ébredni,
Mély álmodból, lustán a napnak hódolni, 
Csicsergő madárkák vigyétek el hírét,
Hírét a tavasznak, újjá születését.

Zümmögő méhecskék kikeletre várnak,
Virágok nektárja az, amire vágynak,
Napok szürkeségét leváltja a napfény,
Újra színre léphet szerelem, s a remény.

                                                                     2005.02.23.

A kulturális központok min-
denkor az iskolák voltak. Szel-
lemi magvetésük a közvetlen 
környékükön volt a leghama-
rabb észlelhető, majd lassan 
haladt a távolabbi tanyák felé.

Ágasegyháza legrégibb isko-
lája Kecskeméttől 16,5 km-re, a 
Köncsög vasútállomástól délre, 
kb. 3,5 km levő úgynevezett 
„Öreg iskola” volt. Első tanító-
ja a cigányszármazású Farkas 
Márton volt, aki 1887-től 1894-
ig tanított az iskola szomszéd-
ságában, a „Daruháton” lévő 
kapásházban. 1895-ben Végh 
Endre lett a tanító és az első 
méhész a pusztában. Az ő ta-
nítóskodása idején épült fel az 
„Öreg iskola”

 A vasút mellett, 1905-1906-
ban már a kikövezett úton is 
megközelíthető volt a mai 
Ágasegyháza település. Kecs-

kemét a birtokpolitikájának 
következtében - az ágasegy-
házi pusztát szőlő-és gyü-
mölcstelepítés céljából parcel-
lázta ki a város lakói között 
- így egyre többen telepedtek 
le a mai község területén a 
század elején. Itt csak a mélyen 
gyökerező növényeket volt 

„Öreg iskola”

Farkas Márton
az első tanító

érdemes termeszteni, amilyen 
a szőlő és más gyümölcsök. Ez 
jelentette a település lakóinak 
megélhetését. 

Az I. számú községi népisko-

la (közvetlenül a műút mellett) 
1906-ban épült és két osztály- 
lyal nyílt meg, összesen 64 ta-
nulóval. Az iskola első tanítója 
Lendvay Mihály volt. 

1909-ben postaügynökség 
létesült melynek vezetője a 
vasúti elöljáró, Csepi János 
volt. 

Csepi János
vasúti elöljáró

 A tanítók mellett az állo-
más vezetők voltak sokáig 
Ágasegyháza puszta „ta-
nult” emberei. Mint a MÁV 
alkalmazottja 16 évet töltött 
munkásságával a település 
életében. Az állomás mellett 
házat épített magának és csa-
ládjának, majd nyugalomba 
vonulása után ide költözött. 

1914. június 28-án a monar-
chia trónörökösének, Ferenc 
Ferdinándnak megölésével 
elkezdődött az I. világháború 
időszaka, melynek következ-
ménye Ágasegyházi pusztát is 
belesodorta a háború örvény-
ébe. Egyre sűrűbben érkeztek 
a katonai behívók. Mind több, 
mint 200 ember vonult be ka-
tonának. Közülük 58-an vesz-
tették életüket, minden ne-
gyedik katona hősi halált halt: 
Balogh Ferenc, Balogh János, 
Bartusz István, Basa József, 
Basa Pál, Bene István, Berente 
István, Berente József, Bódogh 
László, Csajbók Ferenc, Csajbók 
János, Csajbók László, Csontos 
Péter, Dukai Sándor, Faragó 
János, Fehér József, Fekete Jó-
zsef, Gere Károly, Gere Lajos, 

Góbor Ferenc, Hajagos István, 
K.Hajagos József, Hajdu József, 
F.Hegedűs János, Jaksa István, 
Kiss Pál, Kollár Pál, Konfár Pál, 
Kovács Imre, Kovács István, 
Kovács János, Kovács Mihály, 
Molnár József, Molnár Sándor, 
Must József, Nagy János, Rehó 
Sándor, Orbán Mihály, Orbán 
László, Simon Antal, Simon 
János, Somodi János, K.Szabó 
Elek, Szabó József, Szinnyai 
Sándor, Taskó István, Tóth Ist-
ván, Tóth János, Tóth László, 
Tóth Pál, Tranacsek Márton, 
Ungor Mihály, Varga József, 
Varga Mihály, Veres Mihály, 
Vörös Gergely, Zólyomi Pál, 
Zombory Imre. Emléküket 
tisztelettel őrizzük.

Ez idő alatt az itthon marad-
tak egyedüli gondja a min-
dennapi kenyér megszerzése 
volt. Távol estek minden po-
litikai eszmétől. Megcsodálták, 
megsajnálták a Nedok-telepre 
munkára kihelyezett román 
hadifoglyokat, segítették őket 
ennivalóval, amennyire sze-
génységükből tellett.    (Forrás: 
Bács-Kiskun Megye Kéziköny-
ve 2, valamint Ágasegyháza 
1974.)

              (Folytatjuk. Szerk.)
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Az önkormányzat 2010. évi működése, fejlesztési elképzelései, céljai
Tudom, hogy az Ágasegyháza Napló olvasói az előző kiadásban már olvashattak Ágas-

egyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről összefoglalóan, amit most rész-
letesen is szeretnék megosztani Önökkel. Teszem ezt azért is, mert az önkormányzati költ-
ségvetése nem egy „kőbe vésett” és megváltoztathatatlan helyi jogszabály, év közben a 
módosításokra bármikor lehetőség van. Természetesen úgy az eredeti, mind a módosított 
költségvetésben szereplő adatokat - mint minden jogszabályt - maradéktalanul be kell 
tartani.

Hiszem, hogy ha a település lakosai részleteiben is megismerik terveinket, tudnak javas-
lattal élni annak módosítására is.

Az önkormányzatokat súlytó különböző mértékű elvonásokról, megszorításokról, az ön-
kormányzatok ellehetetlenítéséről már nagyon sok hírforrásból és sokféléket hallottak. A 
mi dolgunk azonban nem ezeknek az alkalmanként felröppenő híreknek a továbbterjesz-
tése, kommentálása, hanem az, hogy a lehető leghatékonyabban próbáljuk felhasználni az 
önkormányzatunknak juttatott központi, valamint helyi forrásokat.

A tény azonban mindezek ellenére tény marad. 18%-kal kevesebb normatív állami hoz-
zájárulást kapunk a 2009. évihez képest. Ez elsősorban az állandó lakónépesség csökkenése 
miatt történt így, de a szociális feladatellátásra biztosított központi források is jelentősen 
csökkentek. Ezt a bevételkiesést valamelyest kompenzálja az a tény, hogy a személyi jö-
vedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése viszont 9%-kal 
emelkedett az előző évhez képest. Ez a két központi támogatás összesen 91.108 ezer fo-
rint.

Saját bevételeink tervezésekor igyekeztünk minden lehetséges forrást számba ven-
ni, ugyanakkor az óvatosságot is szem előtt tartottuk. Inkább év közben keletkezzenek 
többletbevételeink, minthogy olyan bevételekkel is számolunk, miknek teljesülésére kicsi 
az esélyünk. Ugyanis ez utóbbi feladatelmaradást, legrosszabb esetben forráshiányt ered-
ményezne. 

2009. december 31.-én a bankszámlánk egyenlege 30.011 ezer forint, azért várható pénz-
maradványként 30.000 ezer forintot terveztünk. Ez az összeg azonban már kötelezettség-
vállalással terhelt, a 2009 utolsó negyedévben benyújtott pályázatainkhoz a saját erő részt 
biztosítja majd.

Önkormányzatunk sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételét nem tervezi a 
2010. évre. Költségvetésünk működési egyensúlya hitel felvétele nélkül is biztosított.

A fentieket együttvéve Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 213.890 ezer forint.

Kiadásaink tervezésekor a 2009.évi eredeti előirányzatokat vettük alapul, melyet csak az 
előző évi többletfeladatok költségeinek a szintre hozása, a közüzemi díjak inflációval való 
növelése módosít. Ez, az intézményektől egy átgondolt, takarékos gazdálkodást vár el, 
mely nem mehet a szakmai munka színvonalának rovására. Az intézmények működéséhez 
- úgy a kötelező, mint az önként vállalt feladatokhoz - a forrásokat biztosítani tudjuk.

Az önkormányzat intézményrendszerében utoljára 2009-ben történt változás, amikor a 
Sportcsarnok és a Faluház egy intézmény lett, Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
néven. Ezen kívül a Szociális Gondozási Központot és a Polgármesteri Hivatalt tartja fenn 
önkormányzatunk, mint intézményt. 

Mint ahogy Önök azt már tudják, az általános iskolai és az óvodai ellátás társulási formá-
ban működik Orgovány Község Önkormányzatával közösen. Az eltelt 2,5 év tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy jól működik, problémamentes az együttműködés az oktatási 
intézmények és az  önkormányzatok között is.

Társulási formában működtetjük továbbá a belső ellenőrzési feladatokat, a szociális fel-
adatok közül a házi segítségnyújtást, gyermekjóléti - és családsegítő szolgálatot, a támogató 
szolgálatot. Ebben az esetben Kerekegyháza Város Önkormányzata a gesztor. Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társuláshoz a községi könyvtár, az egészségügyi ügyeleti alapellátás, 
a logopédiai szolgáltatás, a gyógy testnevelés, a pályázati tanácsadás és a szenvedélybe-
tegeket segítő szolgálat működtetésére társultunk. Mindhárom társuláshoz történő csat-
lakozáskor azt tartottuk szem előtt, hogy a feladatellátás - amennyiben ez megoldható 
- helyben történjen, továbbá, hogy többletforrásokhoz juthassunk a központi költségvetés-
től. Ezeket a céljainkat elértük, az ágasegyházi gyerekek helyben tanulhatnak, a szociálisan 
rászorulókat ugyanazok a gondozók látják el, akik korábban is. A központi költségvetés 
továbbra is többletforrásokat biztosít a társulási formában történő feladatellátáshoz.     

Önkormányzatunk 2009.évben csatlakozott az „Út a munkához” programhoz, melynek 
elsődleges célkitűzése, hogy a rendelkezésre állási támogatás ( segély) helyett munkát biz-
tosítsanak az önkormányzatok azon aktívkorúak részére, akik állás nélkül maradtak és 
ezért munkabért kapjanak. A finanszírozás eltérő voltából adódóan önkormányzatunknak 
olcsóbb a foglalkoztatás, mint a segély kifizetése. Erről bővebb tájékoztatást olvashatnak 
az Ágasegyháza Napló következő számában.

Önkormányzatunk minden kínálkozó lehetőséget megragad arra, hogy az állás nélküli 
aktív korúak, akik nem jogosultak még rendelkezésre állási támogatásra - pld. pályakez-
dők, egészségkárosodottak, vagy nincs meg az előírt kötelező együttműködése a Munka-
ügyi Központtal - a munka világába bekerüljenek, vagy ismét visszakerüljenek. Ezen tö-
rekvésünket különböző programokon keresztül - TÁMOP - érjük el, melyet a Munkaügyi 
Központ 100%-ban támogat, tehát önkormányzati forrás nélkül megvalósítható. Nagyon 
nagy hangsúlyt fektetünk a munkanélküliek képzésére, átképzésére, szintén a Munkaügyi 
Központ 100%-os támogatásával. 2009.-évben rongyszőnyegszövő tanfolyamot 14 fő vé-
gezte el sikeresen. Szintén 2009 évben indult és jelenleg is tart a falusi turizmus, mint egy 
szolgáltatási tevékenység végzésére felkészítő tanfolyam 13 fő részvételével. Ez évi terve-
ink között szerepel egy középfokú német nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam, illetve egy 
parkgondozó - parképítő tanfolyam beindítása. Ezeket a tanfolyamokat helyben szervez-
zük, ezzel is segítve a munkanélkülieket az utazási és egyéb költségek megspórolásával. 
Természetesen nem elhanyagolható az sem, hogy önkormányzatunk bérleti díjat kap a 
helyiségek használatáért.

2010.évi működési kiadásainkhoz is igyekszünk pályázati lehetőségeket kihasználni. A Falu-
napi rendezvények költségeire pályázatot nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalhoz és az Európai Unióhoz. A testvérvárosi kapcsolat költségeire szintén az MVH 
által meghirdetett keretre pályáztunk. A „Térségen belüli együttműködés” keretében négy 
egymással határos település - Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Kerekegyháza - pályáz-
tunk a hagyományok és történelmi múlt ápolásában érdekelt társadalmi szervezeteinek, 
valamint két önkormányzatnak a múlt feltárására irányuló törekvéseinek támogatására. E 
program keretében konkrét feladat a négy település által határolt terület szellemi és tárgyi 
hagyatékainak az érintett önkormányzatok és non profit szervezetek együttműködésével 
történő összegyűjtése, számbavétele.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP - keretében „Út a tehetséghez, tehet-

ségház létrehozása” címmel pályáztunk. A projekt célja, hogy Ágasegyházán, Orgoványon 
és vonzáskörzetében - többségében hátrányos körülmények között, zömmel külterületen, 
tanyán - élő gyerekek tehetségének általános feltárása, és öt részterület (matematika, szá-
mítástechnika, nyelv, művészetek, sport) gondozásának megszervezése.

Az egészségre nevelő életmódprogram keretében „Sporttal az egészségesebb jövőért 
Ágasegyházán” címmel szintén pályáztunk, mely program célja az egészségmegőrzés, a 
megelőzés, különböző tájékoztatási előadások és sportrendezvények szervezésével. A fen-
tiekben említett pályázatok 100%-os támogatottságúak, saját erő rész hozzáadása nélkül 
megvalósíthatóak.

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi fejlesztési terveit nagymértékben befolyá-
solják az aktuális pályázati lehetőségek. Pályázatok nélkül a fejlesztések költségeit lehetet-
lenség lenne előteremteni. Igyekszünk minél nagyobb támogatási intenzitású projekteket 
megpályázni. A 2010. évi beruházási és felújítási tervek elkészítése már 2009 őszén elkezdő-
dött, ugyanis egy - egy pályázathoz megalapozott műszaki és tanulmánytervek, részletes 
költségvetés szüksége. 

Terveink között szerepel a Mohácsy Ferenc Faluház „Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér”-ré történő átalakítása. Ez azt jelenti, hogy többfunkciós tereket alakítanánk ki, ahol 
helyet kapnának az alábbi szolgáltatások: községi könyvtár, olvasóterem, civil szervezetek 
klubja, ifjúsági információs pont, ÁFSZ információs pont, MNVH információs pont, 0-5 éves 
korúak foglalkozásokra felkészítő fejlesztése. A beruházás nettó költségeit 100%-ban tá-
mogatja az MVH. Tervezzük a Faluközpont kialakítását, mely a Rákóczi út - Dózsa György 
út - Sportcsarnok - Iskola előtti park közötti területen valósulna meg térburkolat kiala-
kításával, növények ültetésével. Turisztikai útvonal mentén pihenőhelyek kialakítására is 
nyújtottunk be pályázatot. Ez a beruházás a fülöpházi erdei iskolától indul és a sándortelepi 
iskoláig tart, érintve a tűzoltószertár épületét, melynek felújítása szintén e pályázatban 
szerepel. Az általános iskola és sportcsarnok energetikai korszerűsítését is tervezzük, mely 
az épülettömb külső szigetelését, a nyílászárók cseréjét, a fűtésrendszer korszerűsítését 
foglalja magába. Ez a pályázat 76%-os támogatottságú. Az óvoda épületének infrastruk-
turális fejlesztését 80%-os támogatással szeretnénk megvalósítani, melyből szintén a külső 
szigetelést, a nyílászárók cseréjét és fűtés korszerűsítését szeretnénk elvégezni. Tervezzük 
a háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítását is, melyhez a terveket elkészíttettük, azonban 
keressük a megfelelő pályázati kiírást a megvalósításra. A fentiekben szereplő beruházási, 
felújítási célkitűzések megvalósítása csak és kizárólag a pályázatok sikerességén, eredmé-
nyességén múlik, ugyanis a szükséges önerő rendelkezésünkre áll. 

Nem az önkormányzat költsége, de az önkormányzat közreműködésével valósul meg 
2010-ben a Római Katolikus Templom és Plébánia felújítása, melyhez nettó 18,2 millió forint 
támogatást kapott az MVH-tól. 

Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk 
azokat maradéktalanul kihasználni.

Önkormányzatunk célkitűzési között elsődleges és legfontosabb a gazdálkodás stabili-
tásának megőrzése. Az elmúlt év december 31.-én fennálló hitelállományunk 12.876 ezer 
forint, melyből 4.445 ezer forint a szennyvíz közmű beruházáshoz felvett hitel (2010.január 
5.-én visszafizettük), és 8.431 ezer forint a Felszabadulás utcai telekkialakításhoz felvett 
hitel, melyet ez év május hónapban kell visszafizetni. Céljaink, és terveink között szerepel 
továbbá a belterületi földutak folyamatos burkolása, a szilárd burkolatú utak folyamatos 
felújítása.   

Településünk körülményeit és pénzügyi helyzetének várható alakulását mérlegelve ös-
szességében úgy ítélem meg, hogy a 2010-es esztendőben az eddigiekhez képest is mos-
tohább általános feltételek között kell majd önkormányzatunknak eredményesen és fe-
lelősségteljesen gazdálkodnia. A helyes döntések meghozatalához pénzügyi alapot az 
szolgáltat, hogy költségvetési pozícióinkon sikerült az elmúlt évek során oly mértékben 
javítani, hogy - kellő gondosság mellett - ma már a településünk fejlődése szempontjából 
fontos beruházások megvalósítására is reális eséllyel szőhetünk terveket. Gazdálkodásunk 
erkölcsi fedezetét pedig - véleményem szerint - az képezheti, hogy az országunk egészét 
terhelő nehézségek, a családokat súlytó megélhetési gondok, a szegénység, a fokozódó 
egzisztenciális kiszolgáltatottság Ágasegyháza lakosaiban nem az irigység, a bomlás és a 
reménytelenség, hanem éppenséggel az egymásrautaltság érzését fogja megerősíteni.

                                                                          Ádám Józsefné polgármester asszony

FELHÍVÁS   

 „CSIPERO”
Kecskeméten rendezik meg a XI. Európa Jövője Nem-

zetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót 2010. július 4-
11-e között, amelyre a hagyományokhoz híven Európa 
országaiból várunk gyermekcsoportokat. Ágasegyhá-
za 14  német , lauteri és 10 vajdasági, bácskertesi diá-
kot fogad. Szeretnénk kérni a családok segítségét a 
gyerekek elhelyezéséhez. Szállást, reggelit és vacsorát 
kell számukra biztosítani. Az ebédről és a programokról 
az iskola gondoskodik. A fogadó gyerekek a következő 
nyáron ingyen üdülhetnek külföldön és részt vehetnek 
a találkozó programjain. Nem csak általános iskolások 
jelentkezését várjuk. Jelentkezhetnek középiskolások 
is, mert a német tanulók között vannak 15-16 évesek is. 
Jelentkezni az iskolában lehet!

Az Ágasegyházáért Alapítvány megköszöni, hogy az 
elmúlt évekhez hasonlóan adományaival és adója 1%-val 

támogatja célkitűzéseink megvalósítását.
 

Adószámunk: 18352065-1-03

Támogatásukat előre is köszönjük.
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Mesemondó gála
2010.02.18-án az 1.-2. osztá-

lyosok mesemondó gálájukat 
rendezték meg a Faluházban. 
A 6-8 éves gyerekek életében 
nagy szó, hogy ki mernek áll-
ni társaik elé és a figyelem ke-
reszttüzében még mesélnek 
is hallgatóiknak. Erre a számukra oly fontos eseményre sze-
retettel hívták és várták Polgármester Asszonyt, valamint régi 
óvodájuk minden dolgozóját. A farsangi bohócok díszletébe 
öltözött nagyteremben határtalan volt az öröm, amikor a kö-
zönség között (szülők, nagyszülők, osztálytársak) meglátták 
Somodiné Ági nénit, Szmetena Kati nénit és Potoczkiné Erzsike 
nénit az óvodából. Andrásiné Magdi néni közös játékkal oldot-
ta az izgalmakat. Mindenki kiválasztotta a saját kicsi bohócát, 
ami a mesemondó sorszámát is tartalmazta. Ezt követően kez-
detét vette a mesélés. Volt, aki bátran, volt, aki kissé megszep-
penve állt fel a színpadra, de mindenki becsületesen és legjobb 
tudása szerint mesélt. A siker természetesen nem maradt el. 
Lelkes taps és vidám nevetés volt a jutalma minden mesemon-
dónak. A felkészítő tanító nénik is drukkoltak és segítettek a 
gyerekeknek. Az elsősöket Ürögdiné Martinkó Katalin, a má-
sodikosokat Andrásiné Major Magdolna készítette fel. A gála 
végén a Diákönkormányzat jóvoltából mindenki 1-1 csokoládét 
kapott és átvehette a saját névre szóló emléklapját.

Mesemondóink az 1 osztályból: Boros Boglárka, Dinnyés Mi-
hály, Galamb Alexandra, Iványi Bernadett, Mikulácsik Bettina, 
Simon Ferenc, Sipos Mátyás, Somodi Petra, Szabó Mónika, Tatár 
Amanda, Tercsi Alexandra, Tóth Levente, Törökfalvy Alexand-
ra, Vezsenyi Viktória, Völgyesi Dóra, a 2. osztályból: Cseh Kris-
tóf, Gortva Attila, Kara Milán, Németh Viktor, Schulcz Valenti-
na, Szaszkó Karolin, Ürögdi Ábel, Váradi Renáta, Vincze Luca.

Mindenki boldogan vett részt a közös fotózáson, hogy örök 
emléket állítsunk ennek az igazán sikeres napnak. Élményekben 
gazdagon indult haza minden mesemondó palánta és hallgató.

Közös elhatározásunk, hogy jövőre újra mesélünk! 
Andrásiné Major Magdolna és

Ürögdiné Martinkó Katalin

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Elhoztuk a serleget - Farsangi Kupa Fülöpszálláson
A 7.-8. osztályos fiúk egy 

ötcsapatos labdarúgó tornán 
vettek részt Fülöpszálláson.

A fiúk ragyogó játékkal mind 
a négy ellenfelüket legyőzve 
megnyerték a tornát és egy 
nagy serleget hódítottak el. 
Fülöpszállást és Orgoványt 3-1 
-re, Izsákot 2-1 -re, Csengődöt 
pedig 5-0 -ra verték meg. A győztes csapat tagjai: Balogh Márk, 
Kalmár Ádám, Kovács György, Kovács Milán, Tapodi István, Utasi 
Ferenc és Virágh Richárd. Hajrá Ágas!                Ártim János

Óvodai híradó
TÖK-JÓ NAP
Idén első alkalommal október 22-én rendeztük meg a TÖK-

JÓ napot az óvodában. Nagy kíváncsiság előzte meg mind a 
gyerekek, szülők és nem utolsó sorban az óvónők részéről. Szép 
számmal gyűltünk össze ezen a délutánon, amely nagyon jó 
hangulatban telt. A szülők újra gyereknek érezhették magu-
kat, sorra készültek a szebbnél- szebb tökből készült alkotások, 
töklámpások, melyekbe aztán mécses került. Az ügyes kezű 
anyukák tökből készült süteményeit is megkóstolhattuk egy 
pohár  forró tea, üdítő mellett. A tökből készült finomságokat 
zsűriztük és apró meglepetéssel jutalmaztuk. A délután sikerén 
felbuzdulva szeretnénk, ha hagyománnyá válna ez a program.

FARSANG
Nincs olyan óvoda, ahol ne ünnepelnék meg a farsangot. Mi, 

Katica és Süni csoportosok 2010. február 19-én késő délután bú-
csúztattuk nagy vidáman a telet. Milyen ünnep is a farsang? 
Ugye, neked is eszedbe jutott már, hogy de jó lehet a tarka lep-
kének, amiért repülni tud. De jó lenne egyszer óriássá változni, 
hiszen akkor fél kézzel kapkodhatnád le az almafa tetején pi-
rosló legszebb almákat. Néha törpe szeretnél lenni, hogy bebúj-
hass a kulcslyukon. Máskor meg boszorkánnyá változnál, hogy 
seprűn lovagolhass. A kisgyermek érzelmi élete tapasztalások 
útján gazdagodik. A pozitív érzelmek: az öröm, a meglepetés 
és a szeretet jó érzéssel töltik el, és arra ösztönzik, hogy játé-
kaiban szívesen játssza el azokat az élményeket. Mindezt, ha-
gyományok ápolásával kis közösségünkben együtt szeretnénk 
megvalósítani minden évben szülőkkel, testvérekkel egyaránt. 
Felejthetetlen pillanatokat tudunk egymásnak szerezni, a tréfás 
versek, dalok előadásával, tánccal. A hangulat fokozására meg-
hívtuk  FŐNIX bűvészt is. Nagyon sok anyuka, nagymama lepett 
meg finom házi készítésű süteménnyel, így sokféle finomsággal 
olthattuk szomjunkat, éhségünket, amikor elfáradtunk. Köszön-
jük mindenkinek a segítséget, közreműködést.

Még egy nagyobb lélegzetvételű rendezvény a Kulturális nap, 
mely a Faluházban kerül megrendezésre. Az idén március 19-én 
este 5 órakor lépnek fel a gyerekek, melyre nagy lelkesedéssel 
készülnek dalokkal, mesékkel.    Farkasné Józsa Marianna

A versmondás legjobbjai
2010. február 9-én fél háromtól rendeztük meg a Széche-

nyi István Általános Iskola felső tagozatosainak versmondó 
versenyét. Ebben az évben Kölcsey Ferenc születésének 220. 
évfordulójára emlékeztünk, ezért választottuk kötelező vers-
nek a Himnuszt. A tanulóknak e mellé olyan verset kellett 
választaniuk, mely magyar költő tollából született. A Mohácsi 
Ferenc Faluházban rendezett megmérettetésre sokan jöttek 
el. A 25 versenyzővel együtt izgultak a szülők, a nagyszülők 
és a barátok is. A versenyt Vácziné Dávid Zsuzsanna vezette 
le, aki sokszor biztatta is az izguló versmondókat. A költők 
arcképei, a tanulók versillusztrációi és a Himnusz díszes tablója 
adott hangulatos hátteret a megmérettetésnek. Háromtagú 
zsűri állapította meg a sorrendet. Nem volt könnyű dolguk, 
hiszen ennyi sok szép verset már régen hallhattunk. Ezúton 
is szeretném megköszönni a zsűri elnökének Szórád Istvánné 
Icukának és a zsűri tagjainak: Jávorkáné Gellér Andreának és 
Dolhainé Nyilas Annamáriának a munkáját. Először az 5. és 6. 
osztályosok versenye kezdődött. 1. helyezett Ladányi Pálma 6. 
osztályos tanuló lett. 2. helyezést értek el Balog Anikó és Csi-
ki Anett 6. osztályos tanulók. A 3. helyen hárman osztoztak: 
Ürögdi Áron 5. osztályos, Józsa Gergő és Andrási Viktória 6. 
osztályos tanuló. A 7. és 8. osztályosok között Szíjártó Petra 
8.-os tanuló bizonyult a legjobbnak. 2. helyezést kapott Fekete 
Klaudia és Kullai Anikó 8. osztályos tanulók. A 3. helyen Tarcsi 
Klára 7. osztályos tanuló végzett. A díjazottak könyvjutalom-
ban is részesültek. Közülük kerülnek ki a területi versmondó 
versenyek résztvevői. Ügyes versmondásukért emléklapot és 
csokit kaptak a következő tanulók. 5. osztály: Szabó Mária, 
Németh Norbert, Tutó Andrea, Sallai Lilla, Tóth Fanni, Fekete 
Zoltán, Petrányi Sándor, Balogh Dalma, Sándor Mónika. 6. osz-
tályból: Balog Nóra, Sebők Edina. 7. osztályból: Masír Tímea, 
Szabó Enikő, Virágh Richárd. 8. osztályból: Révhegyi Andrea. 
Szórádné Icuka, a zsűri elnöke további versmondásra biztatta a 
gyerekeket és megköszönte munkájukat. A versenyzők virág-
gal kedveskedtek a zsűri tagjainak.

Rakonczainé Várkonyi Mária magyartanár

Farsangi bál
Február 5-én délután volt az iskola farsangi bálja, amit a he-

tedik osztályos tanulók nagy izgalommal rendeztek osztályfő-
nökük Kata néni és a szülők segítségével. Azon a héten sokat 
dolgoztunk. A gyerekek nagyon izgultak, hogy hogyan fog 
sikerülni a rendezvény. Egész héten a péntek délutánra ké-
szültek, nagy volt a sürgés-forgás, mert ilyen nagy programot 
még nem szerveztünk. Végül eljött a mindenki által várva-várt 
nap. A hetedikesek nagy tálcákon, sorban hozták a különfé-
le, finom süteményeket. A lányok, Kata néni és néhány szülő 
együtt készítették el a szendvicseket és előkészítették a büfét. 
Fél háromkor kezdtek gyülekezni a gyerekek, köztük sok jel-
mezes. Három órára már szinte telt ház volt. A sütik, szendvi-
csek gyorsan fogytak, a büfések alig bírták az iramot. A nap 
fénypontja a jelmezesek versenye volt. Több mint 60 beöltö-
zött tanuló vonult fel a nézők előtt. A zsűrinek nehéz dolga 

volt, hiszen rengeteg ötletes, szép jelmezt láthattunk. Végül az 
egyik fáraós jelmez lett az első. (Papp Tamara és testvére) Az 
alsósok a tombolahúzásig sokat táncoltak, rohangáltak. Sok 
szép nyeremény talált gazdára a tombolahúzáson. A fődíjat, 
egy finom tortát Tatár Amanda első osztályos tanuló nyerte. 
Ezután az alsósok számára véget ért a buli. A felsősöknek még 
egy kis ideig tartott a discó. A végére kiürült a terem és a hete-
dikesek, a szülők és az osztályfőnök fáradtan, de elégedetten 
fogtak neki a takarításnak.

Polgár Mária 7. osztályos tanuló
Lány focisták sikere
A Szűcs Szilvia, Tarcsi Klára, Ladányi Pálma, Ladányi Zsa-

nett, Tutó Andrea, Jakab Bernadett, Balogh Dóra, Mészáros 
Melinda, Andrási Viktória összeállítású III. korcsoportos lány 
csapat sikerével végződött a Magyar Gyermek Labdarúgó 
Szövetség berkein belül Izsákon rendezett körzeti téli terem 
torna. Eredmények: Ágasegyháza-Orgovány: 7-0. Ágasegy-
háza-Izsák: 2-1. Ágasegyháza-Bugac: 2-1. A legtöbb gólt Szűcs 
Szilvia rúgta, szám szerint hatot. Őt követte Tutó Andrea 5 
góllal. Gratulálunk a győzelemhez!                  Ártim János

Színházban jártak
A Szülői Munkaközössség színházbérleteket vásárolt a ta-

nulók jutalmazására. A tanulmányi vagy közösségi munkáért 
minden hónapban megdicsérünk gyerekeket. Az ő nevük 
egy közös kalapba kerül és minden színházi előadás előtt ki-
húzunk 4 alsós és 4 felsős tanuló nevét. Ebben a hónapban 
Tarjányi Szabrina, Tóth Dorina, Simon Zoltán, Masír Dániel „A 
négyszögletű kerek erdő” című mesedarabot nézték meg. 
Polgár Mária, Kullai Anikó, Fekete Zoltán és Balogh Sándor 
pedig az „Indul a bakterház” című darabon nevettek nagyo-
kat. Sok gyerek van, aki ezen alkalmakkor jut el először a 
kecskeméti színházba.                                Ártim Jánosné

Jakabszállási sportvetélkedő
Már hosszú ideje lelkesen készültünk a jakabszállási sport-

vetélkedőre, ahol a legügyesebb alsós diákok képviselhették 
iskolánkat, községünket. Ani néni minden szerda délután jól 
megdolgoztatott minket. Sokféle akadályt kellett leküzde-
nünk, előfordult, hogy 3 labdával is ügyeskednünk kellett! 
A kedvenc gyakorlatunk az volt, amikor magas emelkedőre 
kellett minél gyorsabban felszaladnunk, ezután egy alagút 
alatt átbújnunk- úgy éreztük, szinte repültünk! A verseny kö-
zeledtével egyre izgatottabbak voltunk, nagyon vártuk már 
a versenyt. Mindannyian nyerni akartunk! Eljött a várva várt 
nap! Kora délután indultunk, Ani néni és igazgató bácsi kísért 
bennünket. Amikor odaértünk és beléptünk a sportcsarnokba, 
sok-sok izgatott gyerek volt már ott! A versenyen 6 csapat 
vett részt: Jakabszállás, Orgovány, Nyárlőrinc, Fülöpszállás, Ke-
rekegyháza és mi. Csapatunk tagjai: Németh Viktor, Tormási 
Sándor Ádám, Domian Fanni, Gyöngyösi Erika, Borsos Melinda, 
Iványi Bianka, Szmetena Bettina, Vér Klaudia, Kamasz Gergő, 
Kókai Milán, Simon Zoltán, Bodor Levente, Marozsi Szimonet-
ta, Tormási Izabella, Iványi László, Vér Bence, Bús Kira. 

A verseny nagyon jó hangulatban telt, mindent erőnket és 
akaratunkat beleadva csináltuk végig a 6 pályát. A kitartó 
munka meghozta gyümölcsét: mi bizonyultunk a legügye-
sebbnek és a leggyorsabbnak, mi lettünk a győztes csapat! 
Büszkén állhattunk ki az első helyezésért!

A verseny után vendégül láttak bennünket, szendvicsekkel és 
teával kedveskedtek nekünk. Ez jól esett, mert ekkorra már na-
gyon megéheztünk! A rengeteg izgalom után, még egy meg-
lepetés ért bennünket. A kecskeméti televízió riportot kért tő-
lünk, arról kérdeztek, hogyan éreztük magunkat a versenyen és 
hogy mennyit készültünk rá, hisz elsők lettünk! Kissé zavarban 
voltunk, de azért örültünk, hogy benne leszünk a TV -ben!

Kissé fáradtan de, élményekkel teli tértünk haza. Reméljük a 
jővőre is lesz lehetőségünk eljutni a versenyre, hogy újra győz-
tesek lehessünk! HAJRÁ ÁGASEGYHÁZA!

Marozsi Szimonetta 4.o., Bús Kira 5.o.

Programok: 
Március 18.  Alsós matematika verseny Orgovány.
Március 19.  NUSI-UPI lány focitorna Izsák.
Március 26.  Alsós helyesírási verseny Jakabszállás.
Március 26.   NUSI-UPI fiú focitorna (három korcsoport) Izsák
Március 30.  Húsvéti készülődés, kézműves foglalkozás.
Április 7.-8.    Himnusz szavalóverseny Lakitelek Népfőiskola.
Április 13.     Nyílt tanítási nap.
Április 16.     KI MIT TUD? Verseny három kategóriában.

Kedves „leendő elsős” Anyuka és Apuka!
Egy családban az iskolakezdés mindig nagy öröm. Tudom 

ebbe az örömbe csomó félelem, aggódás, féltés vegyül. Ez 
így van rendjén. Nehéz az „elengedés”, nehéz megélni, 
főleg az anyának. A család, rokonok, szomszédok elvárá-
sainak is szeretne mindenki megfelelni. 

Sokszor úgy érzi a szülő, hogy ettől a pillanattól kezdve 
gyermeke tanulmányi előmenetele a legfontosabb. Termé-
szetesen a környezet is ludas ebben, mert mindenki arra 
kíváncsi, hány piros pontja van már, hány csillagot gyűjtött? 
Vannak fontos és kevésbé fontos tantárgyak, érdekes mó-
don arra senki sem kíváncsi, hogy hány kört tud lefutni már, 
tud-e ollóval nyírni, melyik népdalt tanulják éppen ....? 

A közös CÉLunk pedig nem más, mint hogy rátaláljunk és 
kibontakoztassuk azokat a képességeket és készségeket, 
amire majd az életben tud támaszkodni, hogy boldog, ki-
egyensúlyozott felnőtté váljon, hogy tudja és elhiggye: az 
emberi értékek nem csak szorzótábla „fújása”, nem csak a 
Toldi makulátlan megtanulásában rejlenek. EMBERRÉ ne-
velődés egy hosszú, sok váratlan helyzetekkel, buktatók-
kal teli folyamat, aminek a NEVELÉS az alapja. 

Kodály Zoltán Kecskemét nagy szülötte mondta 1948-ban 
Párizsban egy művészeti nevelésről szóló konferencián:  „a 
gyermek zenei nevelése az anya születése előtt kilenc hó-
nappal kezdődik”. Hát még az emberré-nevelése?! 

Ennyire találóan még senkit sem hallottam megfogalmaz-
ni ezt a semmihez sem hasonlítható csodálatos dolgot. 

Mire is van tehát csemetéinknek szüksége: (pontosan 
arra, amire mi felnőttek vágyunk)?

* elsősorban szeretetre 
* elfogadásra
* figyelemre
* biztonságra
* törődésre...
- Szeressük! - még akkor is, ha rossz jegyet hoz, vagy    
  kitöri az ablakot! 
- Fogadjuk el! - olyannak, amilyennek a Jóisten és a szü
  lők genetikája teremtette, az összes jó és rossz
  képességeivel, hozott tulajdonságaival együtt!
- Figyeljünk rá! - ha örömét, bánatát megosztaná ve- 

    lünk, ha szomorú, bánatos.
- Biztonságot, meleg családi légkört teremtsünk, ahová 
  jó hazajönni!
- Törődjünk a számunkra apróságnak tűnő dolgaival,
  kísérjük figyelemmel életét az iskolában és iskolán kívül is...

Vajon miért nem említettem a gyermekeink szükségletei 
között a telefont, iPod-ot, Mp4-et, ....az ADIDAS cipőt.... 
Csipszet és hozzá hasonlókat??? 
Sok erőt, jó egészséget és kitartást kívánok mindannyi-
unknak, akik megkapták azt az Isteni kegyelmet, hogy 
gyermeket nevelhetnek!

         Szeretettel: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
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eMagyarország Program

Anyai szeretet fotókiállítás 

Várakozás kilenc hónapja...

Mohácsy Ferenc Faluház programjai
Családi nap (palacsintaevő verseny, gyalogtúra, ping-pong verseny)  márc. 20.
Tavaszváró képeslap kiállítás (húsvéti készülődés)  márc. 25.
„Települési Értékek Határok Nélkül” című vándorkiállítás  április 2.
Információhordozó nap (könyv világnapja)  április 23.
Leendő csőszpárok próbái csütörtökönként márc. 18-tól

Baba - Mama klub
A Kung-fu 4000 éves harcművészet, s tech-

nikái minden esetben a túlélést szolgálják. 
Első rendszerezett formáját a több mint 1500 
éve kialakult Shaolin Kung-fura vezethetjük 
vissza..

A Shaolin Kung-fu szerteágazó alapját al-
kotja szinte kivétel nélkül a ma létező összes 
harcművészetnek. Tanulása hosszú, kitartó 
munkát igényel, hiszen nem küzdősport, ha-
nem harcművészet. De nagy előnye, hogy 
szinte az életkor végső határáig gyakorolha-
tó, sőt kitolja azt. Mivel nagyon sok techni-
kája létezik, a két nagymester, Si-Gon Carter 
Wong és Si-fu Rogert Lyons kidolgoztak egy 
olyan összevont stílust, amely mind az északi, 
mind a déli technikák legeredményesebben 
használható elemeit tartalmazza. 1989-ben a 
Shaolin kolostor szerzetesei levizsgáztatták és 
elfogadták ezt a tradicionális, ám összeállítá-
sában új technikát, amely így a Shaolin temp-
lom bejegyzett stílusa lett. A stílus a Shaolin 
Chung Hop Kuen, azaz Shaolin kombinációs 
kéztechnikák nevet kapta. A Si-fu Robert 
Lyons irányítása alatt álló Magyar Shaolin 
Chung Hop Kuen Egyesület tanárai évente 
többször is vizsgáznak, s rendszeresen folyik 
a továbbképzésük.

Dr. Robert Lyons mester Magyarorszá-
gon született, a harcművészetekkel 15 éves 
kora óta foglalkozik. Tanulmányait Kíná-
ban, Taiwanban és az Egyesült Államokban 
végezte. Magasfokú felkészültségét kitűnő 
tanároknak köszönheti, mint nagymester 
Carter Wong. Később ő maga is versenyzett 
és három Kung-fu világbajnokságot nyert. 
Tanulmányai befejezése után, ma a Shaolin 

Sportcsarnok állandó
programok:

Kedd  16.30 - 18.00  Aerobic
 18.00 - 20.00  Kung-Fu

Szerda  17.30 - 19.00  Hastánc

Csütörtök  16.30 - 18.00  Aerobic
 16.00 - 18.00  Baba- 
  mama klub
 18.00 - 20.00  Kung-Fu

Szombat  8.30 - 10.00  Hastánc

2003-ban indult útjára az 
eMagyarország Program. <A 
program legfontosabb ele-
me, hogy a számítógépet és 
az internetet megismertesse 
a társadalom széles rétegével, 
csökkentse a digitális szaka-
dékot, azaz nőjön a modern 
infokommunikációs eszközö-
ket használók és felhasználók 
tábora. Az országos prog-
ramhoz Ágasegyháza község 

2008-ban pályázat útján csat-
lakozott. A gyorsan fejlődő 
világban nem csak nekünk 
felnőttek kell elsajátítani az 
információk szerzésének, fel-
dolgozásának, továbbításának 
technikáit, hanem a fiatalabb 
generációknak is. Az eMagya-
roszág Centrum által  meghir-
detett „A mi eMagyarország 
Pontunk, ahogy én látom” 
digitális rajzpályázatban  a 6-

18 éves gyerekek az eMagyar-
ország Pont és az eTanácsadó 
munkáját kellett véleményez-
ni. A rajzpályázatra 7 ágasegy-
házi diákunk pályamunkáját 
juttattuk el a, melyről az in-
terneten a  „<Digitális rajzpá-
lyázat és a megérdemelt dí-
jak” címszó alatt olvashatunk 
(www.emagyarorszag.hu)

Bornemisszáné
Varga Ilona

Kislányként bizonyára nem csak én álmo-
doztam arról, hogyha felnövök, lesznek gyer-
mekeim, akikről majd nekem gondoskodni 
kell. „Álmodozóként” nem is gondoltam, 
hogy mekkora felelősség a gyermekvállalás. 
Mára már tudom. Azt is megtanultam, hogy 
a baba mikor picurka rendkívül ügyesen sí-
rással jelzi, hogy  Neki szüksége van valamire. 
Azt is megtapasztaltam, hogy határozott el-
képzelésük van a világról, mely nem feltétlen 
egyezik meg a szülők életfelfogásával. Ami 
nem baj, csak az önállósodás terjedjen ki a 
tudatos felelősségvállalásra a részükről is. A 
szabad akarat fontos a saját életösvény meg-
valósításában. Anyaként azt vallom, hogy 

minden küzdelmet megér a gyermekvállalás. 
Már pici babaként annyi és olyan élmények-
kel ajándékoznak meg bennünket szülőket, 
hogy ezek az emlékek semmi mással nem 
helyettesíthetők.

Kedves Anyukák és Nagymamák, ha Önök 
is úgy gondolják, hogy az élet legszebb 
ajándéka a gyermekáldás akkor tisztelettel 
kérem, hogy segítsék az „Anyai Szeretet” 
elnevezésű tervezett fotókiállítás létrehozá-
sát azzal, hogy rendelkezésünkre bocsátják 
legféltettebb kincsükről készült fotót, ahol a 
baba és az anyuka együtt láthatók. Segítsé-
güket előre is köszönöm! 

Bornemisszáné Varga Ilona

Kedves kismamák, leendő kismamák és anyukák! Az előző számunk-
ban már olvashattatok a Születés Hete Fesztiválról. Ez a rendezvény 
május 2. és 9. között jön létre országszerte, így Ágasegyházán is. A pon-
tos dátumról és a részletes programról az Ágasegyháza Napló követ-
kező számában olvashattok. Addig is szeretnék a témával kapcsolatban 
néhány könyvet ajánlani:

Dr. Jane Macdougall Terhesség hétről hétre- A tudományos igényű 
fényképek és a különleges részletességgel készült ábrák segítségével, párunkkal együtt fi-
gyelemmel kísérhetjük gyermekünk méhen belüli gyors fejlődését. A legfrissebb orvosi is-
meretekre alapozott pontos és érthető tájékoztatást kapunk a felkészülésről, a terhesség 
általános tüneteiről, étkezésről, a legújabb vizsgálati módszerekről, a korházi csomag össze-
állításáról, sőt még a gyermekszoba berendezéséhez figyelembe veendő szempontokról is.

Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg, Sandee Hathaway: Az első 12 hónap - Újdonsült szülők-
nek, a terhesség utáni időszakról. Az első évet hónapról, hónapra követve minden lehetséges 
kérdésre válaszol. Ez a könyv világszerte nagy sikert aratott, hétmillió példányban kelt el.

A fent említett könyvek kikölcsönözhetőek könyvtárunkból. A gyermekekre is gondolván, 
rengeteg szép, színes, érdekes, izgalmas mesekönyv, leporelló, kalandregény is található ná-
lunk. Szeretettel várunk mindenkit.                                                                Pinczés Tímea

Az egyéves baba anyjára néz szemöldök-
ráncoló figyelemmel, majd hirtelen elmoso-
lyodik. Kétségtelen, hogy látja a vele szem-
ben szintén mosolygó arcot, és saját sugárzó 
vonásai tele vannak szeretettel. De vajon mit 
jelent egy ilyen csöppségnél a szeretet? És 
egyáltalán, mit jelent az, hogy valamire odafi-
gyel? Milyen érzés lehet babának lenni?

Minden kisbaba születésével egy édesanya 
is születik. Leendő anyukákhoz, kismamák-
hoz, kispapákhoz szól közösségünk. Nektek 
rólunk, gyermekeinkről. „Édesanyának lenni 
a világ legcsodálatosabb és legértékesebb 
dolga. Gyermekünk pici mosolyáért, apró ke-
zeinek érintéséért, lényének minden rezdü-
léséért, álmának őrzéséért a féltő édesanya 
mindenét odaadná. 

2008 októberében indult a klubfoglalko-
zásunk, azért, hogy ezt a hatalmas csodát, 
aminek gyönyörűségét már néha nehéz volt 
cipelni, megosszuk a hozzánk hasonlóan ér-
zőkkel is. A még ülni alig tudó babák itt e klub 
keretei között ismerkedtek meg egymással, 
először kicsit félve és anyához bújva, de mos-

tanra már a legnagyobb egyetértésben töltik 
e délutánt, és a legtöbb gyerkőc itt tanult 
meg járni. Azért is jó ide járni, mert az egy 
korosztályú gyerekek összeszoknak, megis-
merik, egymást mire óvodába mennek. 2-3 
éves babák vagyunk és a kis tesók, akik most 
kezdik tanulni az ülést. Anyukáknak nagyon 
jó lehetőség a babás problémák megbeszélé-
sére, tapasztalatcserére. Mivel bölcsőde nin-
csen, itt próbáljuk az ünnepekre felkészíteni 
a babákat, mint télapó, karácsony, húsvét, 
versek, mondókák segítségével. Egymástól 
tanulnak szavakat, mondókákat, játékokat. A 
közös játszás öröme is jó hatással van rájuk.

Gubicza Ildikó

Sikeresen teljesítettük
az első szintet

2009 őszén kezdtük el kung-
fu tanulmányainkat a sport-
csarnokban. Kicsit megtille-
tődötten és félve, de minden 
képen nagy tudásszomjjal és 
kíváncsisággal érkeztünk az 
első edzésekre. Mesterünk: 
Sifu Serflek József Shi Xing 
Fu (generációs név a kínai 
Shong Shan Shaolin templom 
által adományozva, a fordí-
tása: a harcos 32 generáció, 
ha belép a szoba, megtelik 
szeretettel) nagy türelemmel 
tanítgatott minket, nagy se-
gítségére volt Báldy Tamás 
oktatósegéd is. Minden óra 
játékos fogócskával kezdő-
dik, majd a bemelegítés után 
az izmok nyújtására kerül sor. 
Tanulunk köszönéseket, lég-
zéseket, ütéseket, rúgásokat, 
alapállásokat, állatállásokat, 
kéztartásokat, bázisütéseket, 
védési gyakorlatokat, elméle-
tet. Megtanultuk az első (öt 
állás) formagyakorlatot, ami-
vel a decemberi Lajosmizsei 

Mikulás kupán már több ta-
nuló nevezhetett versenyre. 
Az edzések végén levezető 
játékokra kerül sor. Január 
végén, oktatónk Sifu közölte, 
hogy felkészültünk az első 
vizsgára. 2010. február 13.-án 
Shaolin kung-fu Chung Hop 
Kuen szintvizsga az ágasegy-
házi Sportcsarnokban került 
megrendezésre. Több telepü-
lésről is jöttek letenni a vizs-

gát, több szinten. (Érd, Mis-
kolc, Pest, Pécs, Zalaegerszeg, 
Nagykőrös, Tiszatenyő) A 
mieink közül 14-en neveztek 
a vizsgára és többnyire min-
denkinek sikerült visszaadni 
az eddig tanultakat. Kaptunk 
egy eredeti kínai pecséttel 
ellátott oklevelet. „ Az első 
szintet sikeresen teljesítette, 
második szintre léphet!”

Jancsó Mónika

Kung-fu oktatása mellett kínai gyógyászattal 
is foglalkozik. 1997 októberében Si-fu Robert 
Lyons és tanítványai Magyarországot képvi-
selték a VI. Harcművészeti Világbajnokságon 
Los Angelesben. A 75 ország csapatai között 
első helyezést, világbajnoki címet szereztek. 
Ennek eredményeként országunkat az a 
megtiszteltetés érte, hogy az 1999-es meg-
rendezésre kerülő VII. Harcművészeti Világ-
bajnokságnak otthont adhatott.

A Kung-Fu több mint sport, egy életforma. 
Célja, hogy a mai veszélyekkel teli világban 
egészséges testi és szellemi életre neveljen, 
a tanulók belső értékeit, erőit mozgósítsa, 
fejlessze úgy, hogy belső tartást adó önvéde-
lemre, harcművészetre tanít. Külső és belső 
harmóniát a megteremtve Kung-Fu kiegyen-
súlyozottabbá teszi gyakorlóit. A belső erő, 
energia áramoltatása során létrejön a har-
mónia a test és a lélek között, elősegítve a 
lelki és idegrendszeri zavarokkal élő emberek 
szervezetének helyes működését, valamint 
kiküszöböli a szervezetben létrejövő energia 
áramlását akadályozó ún. energiablokkok 
kialakulását, melyek a legtöbb egészségügyi 
probléma okozói. Növeli a szervezet ellenál-
ló képességét, segíti a vérkeringést, javítja a 
memóriát és a koncentráló képességet. Ha-
tékony eszköz mindazok számára, akik sze-
retnének megszabadulni a légzési, emésztési, 
mozgásszervi panaszuktól, a stressztől, szexu-
ális vagy idegrendszeri problémáiktól. Egész-
séges életmódra, figyelemre, kitartásra nevel. 
Fejleszti a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, 
erőnlétet. Segít beilleszkedni egy közösség-
be és megtanít együtt, csapatban dolgozni. 
Javítja az általános közérzetet. Önbizalmat, 
magabiztosságot ad, megtanít megvédeni 
magunkat a testi és lelki fenyegetettségekkel 
szemben.

Sifu Serflek József Shi Xing Fu
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Pályázati felhívás diákok számára

Programjaink:
2010. március 24.  9:00 A színházi világnap alkalmával 
                                   (színdarabok tervezése, szereposztás, próbák)
2010. március 26.  9:00  Húsvéti dekoráció készítése, tojásfestés
2010. március 30.  9:00  Bevásárló körút
2010. március 31.  9:00  Húsvéti ünnepség
2010. április 7.       9:00  Egészségügyi világnap alkalmával
                                     Egészségügyi tanácsadás: Dr. Dull István 
                                    (vérnyomás, vércukormérés)
2010. április 14.     9:00  Klubfoglalkozás (ajándékkészítés)
2010. április 16.     9:00  A nemzetközi műemléki nap alkalmából a műemlékeink 
                                    környékének megtisztítása, rendbetétele. 

Megalakult a kézimunkaklub

Civil szervezeteink bemutatkozása
Ágasegyházi Általános Gazdakör

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ága-
segyházán. Szerveztünk programokat, kézműves táboro-
kat gyermekeknek, fiataloknak összekötve azt Nemzet-
közi önkéntes táborral. 
Németországi nyelvtanfolyamon fiatalok vehetnek részt, 
pályázat útján három hónap és három hét időtartamig. 
Továbbiakban is ezt a munkát szeretnénk folytatni, kibő-
vítve mindezt egy ifjúsági klubbal. 
Ha Ön még nem határozott a személyi jövedelemadója 
1%ról és az Alapítványunkat érdemesnek tartja, hogy ezt 

felajánlja, kérjük támogassa szervezetünket az 1%kal. 
Az idegen nyelv a mai fiatalok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen. Segítsük Őket 
együtt.

Adószámunk: 18369762-1-03
Kovács Kinga Emlékalapítvány

Kevés közösség van Ma-
gyarországon, ahol ne hí-
meznének. Amit a köznyelv 
hímzésnek nevez, azt a nép 
varrásnak, varrottasnak 
mondja, de használják a cif-
ra, cifrázás kifejezést is.

A hímzés a szövésből 
ered. Egy díszítő eljárás 
len-, kender- és pamutvá-
szonra készül, melyekkel 
többnyire házbelsőt, de 
ruhát is díszíthetünk. Az 
eljárás sokasága és színvi-
lága számtalan és tájegy-
ségenként más és más. A 
kecskeméti szűrhímzéstől 
kezdve az erdélyi varrotta-
sokon keresztül rengeteg 
mintával  és szebbnél szebb 
formákkal találkozhatunk. 
A minták változatossága 
az adott környezet virága-
iból alakul ki (matyó rózsa, 
rozmaring, gránátalma, 
szegfű), melyeket életfára 
ültetnek. A másik fontos 
alakzatok a „figurák”, a 
madarak (tardi madaras), a 

ló, a szarvas (csodaszarvas) 
és emberi alakok is megje-
lennek. Természetesen az 
összes motívumnak szim-
bolikus jelentése van, és az 
sem mindegy, hogy milyen 
színű fonallal készül a ké-
zimunka. Az egyik legfőbb 
szín a piros, mely elsősor-
ban az öröm, a lelkesedés, 
az ünnep hangulatát tol-
mácsolja, de kapcsolatban 
van a vérrel (veres, vörös) 
is, valamint a tűzzel, nappal, 
és a mágikus tulajdonságát 
se feledjük: távol tartja a 
rosszat.

Eleink a hímzés tanulását 
már gyerekkorban kezdték, 
kis mintakendőkön. Mire a 
lányok eladósorba kerül-
tek, a kelengyét már meg-
varrták, mely terítőkből, 
ágyneműkből, törölközők-
ből és ruházatból állt, de 
megtanulták a szövést és 
a gyapjúkészítés fortélyait 
is. A minták nagyszülőkről 
anyákra, anyákról lánya-

ikra szálltak. A minták az 
öltések típusától függően 
lehetnek rajzoltak, me-
lyeket az „íróasszonyok” 
végeztek (kalocsai motí-
vumok), de készülhetnek 
szálszámolásos technikával 
(erdélyi szálánvarrott) is. A 
férfiak is foglalkoztak var-
rással. A szűcs és szűrszabó 
ősi mesterség, és a szűröket 
kizárólag a férfiak viselték. 
A puszta „otthonául” szol-
gált, védett az esőtől, szél-
től, hidegtől, nyáron hűvöst 
tartott és díszruhaként is 
szolgált.

A klubba alkalmanként 
kecskeméti vendéget is 
meghívunk. Aki kedvet 
kapott a varrás elsajátí-
tásához, esetleg szeretne 
többet megtudni a ma-
gyarok díszítő szokásairól, 
szeretettel várom minden 
szerdán 14:00 - 16:00 óráig 
a Mohácsy Ferenc Faluház-
ba. A részvétel ingyenes.

Révész Amália 

Visszatekintés a múltra. 
Szórád István tanár úr szer-
vezte újra az Általános Gaz-
dakört 1992-ben. Az akkori 
létszám 20 fő volt. Még 
abban az évben megala-
kult a Népdalkör is. Több 
évi sikeres szereplés után 
a Népdalkör külön vált a 
Gazdakörtől. Szórád István 
16 évig sikeresen vezette a 
helyi gazdakört. 2008. áp-
rilis 8-án egészségi okokra 
hivatkozva lemondott az 
elnöki beosztásáról. A köz-
gyűlés engem, Agárdi Imrét 
választott új elnöknek. Je-
lenleg a tagság létszáma 50 
fő. Működésünkhöz a felté-
teleket közös összefogással 
teremtjük meg. Nagyszerű, 
segítőkész, összetartó, tett-
re kész a tagok összetéte-
le és ennek köszönhető-
en, könnyű programokat 
szervezni. Kapcsolataink 
a faluban jók, elfogadnak 
bennünket.

Szakmai programjaink sok 
embertől elismerést válta-
nak ki. Az éves program-
jaink közül, az alábbiakban 
néhányat megemlítek:

- Segítünk megszervezni 
és tevékenyen részt ve-
szünk a szakmai tájékozta-

tásokon.
- Május 1-én korán reggel 

zenés ébresztővel kedves-
kedünk az ágasegyházi la-
kosoknak. Az alkalomhoz 
illően májusfával kedves-
kedünk a Gazdakör hölgy 
tagjainak.

- Júniusi határszemle al-
kalmával általában egy-két 
vállalkozó gazdaságát te-
kintjük meg. Egy ilyen alka-
lommal sok újat ismertünk 
meg a Kiskunsági Nemzeti 
Park állat- és növényvilágá-
ról.

- Évek óta szinte csak mi 
ünnepeljük meg augusztus 
20-át. Az ünnepi beszéd és 
a kenyérszentelés után kö-
zös ebéden veszünk részt.

- Falunapon a Gazdakör 

tagjai a terménykiállításon 
és a másnapi terményáldá-
son tevékenyen részt vesz-
nek A szüreti felvonuláson 
fogatos tagjaink mindig je-
len vannak.

- A nyári közös szalonna-
sütések remek hangulatban 
zajlanak.

- Az emberi elismerés sem 
szokott elmaradni. A Gaz-
dakör munkájában tevéke-
nyen részt vevő tagok kö-
zül minden évben egy tag 
kitüntetést kap.

Amíg a tagságban meg 
van az egységes szolidari-
tás, büszkeség, szeretet és 
a közösségért való tenni 
akarás, addig a Gazdakör 
sikeresen fog működni.

Agárdi Imre   

A mi farsangunk képekben

A Szociális Gondozási Központ pályázatot hirdet 3 cso-
portban: 3-4.  5-6. és 7-8. osztályosok részére, Helytörté-
neti kiállítás véleményezése végett.

A kiírás célja: a helyi diákok, gyerekek, Ti megismerjétek 
az Ágasegyháza Öröksége című helytörténeti kiállítást. 
Képet kapjatok a nagyszülők által használt eszközökről. 
Megismerjék a helyi kultúrát és szokásokat. Esetleg a kiál-
lítás további fenntartása érdekében önálló véleménnyel, 
gondolatokkal segítsék és óvják az örökségünket.

Elkészítésének módja: a látogatást követően fogalmazás 
elkészítése, megírása. A fogalmazásban leírhatod vélemé-
nyed, tapasztalatod, észrevételedet. Milyen új tapaszta-
latokra tettél szert, milyen új tárgyakat ismerhettél meg, 
ha esetleg találkoztál már valamelyik tárggyal, akkor azt 
előtte hol láttad. Milyen ötleteid vannak, hogyan lehetne 

bővíteni, kiegészíteni a kiállítást. Hogyan lehetne gyara-
pítani a múzeumi tárgyainkat, Te miben tudnál segíteni, 
hogy gyarapodjon a gyűjtemény. Voltál e már hasonló 
kiállításon, azokhoz képest milyen a mienk. Ha hozzátok 
ismerősök vagy barátok jönnek akik nem Ágasegyháziak, 
azokat elvinnéd e, hogy megnézzék a kiállítást.

Formai követelmények: 3-4.osztályosoknak kézzel írott 
formában legalább egy A/4-es oldal. Adott esetben egy 
külön lapra illusztrálhatod is, amit láttál. Szabadon válasz-
tott technikával rajzolhatsz.

5-8. osztályosoknak számítógéppel Ms Word-be 12-es 
betűmérettel, sorkizárttal és 1,5 sortávval legalább 2 oldalt 
írjatok. A megírt fogalmazást kinyomtatott változatban 
kell leadni. A fogalmazásotokat rajzzal illusztrálhatjátok 
egy külön lapra, szabadon választott technikával.

Az elkészült alkotásokat névvel és osztállyal ellátva lead-
hatjátok a Szociális Gondozási Központban.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető hétköznaponként 
8:00 - 15:00 között, a Szociális Gondozási Központban.

Leadási határidő: 2010. április 7.
A kész műveket 2010. április 8-14. között lesznek elbírálva.
A legjobban sikerült alkotásokat könyvjutalommal díjaz-

zuk. Az elbírálás után a nyertes alkotások megtekinthetők 
a Szociális Gondozási Központ hirdetőjén. Az elbírált alko-
tásokat visszaküldjük az adott osztály osztályfőnökének, 
aki plusz jeggyel is jutalmazhatja a jól sikerült fogalma-
zásokat. Ha szeretnél egy plusz ötöst, akkor ne szalaszd 
el ezt a remek alkalmat! Írj egy jó fogalmazást és ápold 
a kultúrát.

Vas Gabriella
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Vallási élet
Kedves Olvasó!

A templom miserendje: 
Minden vasárnap  8:30 - órakor
Hétfőn, Kedden, Szerdán   8:00 - órakor
Pénteken   4:00 - órakor keresztút és szentmise
Szombaton  16:00 - órakor  ( Áprilistól  17:00-órakor)

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn   8:30 - órakor szentmise
Virágvasárnap        8:30 - órakor barkaszentelés
Nagycsütörtökön  17:00 - órakor
Nagypénteken       17:00 - órakor
Nagyszombaton   17 :00 - órakor 
Húsvétvasárnap      8:30 - órakor kezdődik  a szertartás

Jókai Anna: Ima - virágvasárnap alkonyán 

Amire megtanultunk
figyelni

Az Ágasegyházai Református Egyházközség alkalmai, 
programjai:

Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden szerdán 16-18 fafaragó szakkör

Március 21. vasárnap 10 órakor Istentisztelet (Teológusnap: A Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi Karának Lelkész és Vallástanár szakos hallgatói jönnek 
közénk és szolgálnak az istentiszteleten) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Március 25. csütörtök 1/2 10 Baba-Mama Klub  
Március 27. Ifjúsági találkozó Kecskeméten (Jelentkezni a parókián, vagy az iskolában 

a hittanórán lehet. 7-8. osztályos, illetve középiskolás fiatalok jelentkezését várjuk!)
Március 28. 10 óra Virágvasárnap. Családi istentisztelet, melyen a hittanos gyerme-

kek egy csoportja szerepel. Jöjjenek el és nézzék meg, milyen ügyesek gyermekeik, 
unokáik!

Április 1-2-3. Nagycsütörtök-Nagypéntek-Nagyszombat 17 órakor Bűnbánati alka-
lom.

Április 4. Húsvét.  10 óra Úrvacsoraosztásos istentisztelet.
Árpilis 4. vasárnap  15 óra Húsvéti játékos foglalkozás gyerekeknek.
Április 5. Húsvét.  10 óra Úrvacsoraosztásos istentisztelet.
Április 8. csütörtök  1/2 10 Baba-Mama Klub
Április 11. vasárnap  10 órakor istentisztelet.
Árpilis 11. vasárnap  15 óra Gyermekistentisztelet.
Április 18. vasárnap  10 órakor istentisztelet.
Árpilis 22. vasárnap  15 óra Gyermekistentisztelet.
Április 22. csütörtök  1/2 10 Baba-Mama Klub

Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.
Minden hónap utolsó vasárnapja családi istentisztelet, amelyen a hittanos gyerekek 

egy csoportja szerepel.

A hét minden napján lehetőség van lelkigondozásra, beszélgetésre!
Szeretettel kérem a református testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az adakozás-

ról és az egyházfenntartói járulékok fizetéséről. Lehetőség van részletekben is fizetni.  
Köszönöm!

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!

Az egyházi év legnagyobb 
ünnepére készülünk. Köze-
ledik a Húsvét. A Katolikus 
Egyházban  a húsvérti  elő-
készület idejét nagyböjtnek 
nevezzük. A vasárnapokat 
nem számolva  ennek 40 
napból álló időnek egyházi 
elnevezése „ a szent  negy-
ven nap”. Így tanít erről az 
időről egyházunk: „A Szent 
Negyven napnak két jel-
legzetes belső tulajdonsága 
van: egyrészt és elsősorban 
ez a keresztségre való előké-
szítésnek és arról való meg-
emlékezésnek, másrészt pe-
dig ez a töredelemnek ideje. 
Ezért kell, hogy a hívők eb-
ben az időben nagyobb 
buzgósággal hallgassák Is-
ten igéjét, több időt fordít-
sanak imádságra, hogy így 
készüljenek a húsvéti misz-
térium megünneplésére. 
„Az Egyház nemcsak meg-
emlékezik Krisztus haláláról 
és feltámadásáról, hanem a 
liturgiában Jézus mellé sze-
gődve elkíséri keresztútján 
elmélkedve szenvedésén. 
Ezért nagyböjt idején min-
den pénteken du. 4 -órakor 
„Keresztutat  járunk”. A 14 
állomásnál  (stációnál) meg-
állva felidézzük Jézus értünk 
vállalt szenvedésének egy 
- egy mozzanatát. Ebben az 
időben a liturgia eszközei-
vel azt az elhagyatottságot 
hangsúlyozzuk amit Jézus 
az  Olajfák hegyétől a Gol-
gota hegyéig átélt. A vér-
rel verejtékezéstől egészen 
addig a percig amíg fejét 

halálba nem hajtja a keresz-
ten. A megváltásunk nagy 
drámáját látjuk magunk 
előtt. Virágvasárnappal 
kezdődik a nagyhét. Jézus  
jeruzsálemi bevonulásának 
emlékét idézi a barkaszen-
telés.  „Amikor Jeruzsálem-
hez közeledve Betfagéba, 
az Olajfák-hegyéhez értek, 
Jézus elküldte két tanítvá-
nyát,  ezzel a megbízatással: 
„Menjetek a szemközti fa-
luba! Találtok ott egy meg-
kötött szamarat a csikajával. 
Oldjátok el és vezessétek 
ide!  Ha valaki szólna érte, 
mondjátok, hogy szüksé-
ge van rá Urunknak, akkor 
rögtön elengedi „ Ez azért 
történt, hogy beteljesedjék 
a próféta szava:  Mondjá-
tok meg Sion leányának: 
Nézd, királyod jön hozzád, 
szerényen, szamárháton, a 
teherhordó állat csikaján.  
A tanítványok elmentek, 
s úgy tettek, ahogy Jézus 
meghagyta nekik.  Elhozták 
a szamarat és csikaját, ráte-
rítették ruhájukat, ő pedig 
felült rá.  A nép közül sokan 
eléje terítették ruhájukat az 
útra, mások ágakat tördel-
tek a fákról, és az útra szór-
ták.  Az előtte járó s az utána 
tóduló tömeg így kiáltozott: 
„Hozsanna Dávid fiának! Ál-
dott, aki az Úr nevében jön! 
Hozsanna a magasságban!” 
Amikor beért Jeruzsálembe, 
az egész város izgalomba 
jött. „Ki ez?” - kérdezget-
ték. - Ez Jézus, a próféta, a 
galileai Názáretből” - felelte 

Egy indián ellátogatott 
New Yorkba a barátjához. 
Sétálni indultak a Broad-
way-n. Nehezen viselte a 
járművek zaját, az utcákon 
özönlő tömeg moraját. 
Egyszer csak megtorpant, 
megragadta a barátja kar-
ját, és a fülébe súgta:

-Hallod te is, amit én hallok?
-Persze. Hallom az autók 

dudálását, a buszok dübör-
gését, a gyalogosok be-
szédfoszlányait...

-Nem, nem. Itt valahol egy 
tücsök ciripel.

-Lehetetlenség. Biztosan 
tévedsz, a belvárosban, saj-
nos, már régen nincsenek 
tücskök. De ha ide is tévedt 
volna egy, ebben a zajban 
úgysem hallaná az ember 
- felelte türelmetlenül a vá-
rosi ember.

Az indián széthajtotta az 
egyik ház falára kúszó cse-
nevész vadszőlő leveleit 
- egy kis tücsök lapult mö-
göttük.

-Persze, nektek egyszerű-
en kifinomultabb a halláso-
tok... - jegyezte meg józa-
nul a barátja.

-Nem érted, miről van szó 
- volt a válasz. - Adj egy 50 
centes érmét!

Amikor megkapta, a föld-
re ejtette a pénzt. A körü-
löttük tolongó járókelők 
közül többen megtorpan-
tak, még azok is, akik né-
hány lépéssel arrébb voltak 

már, és kíváncsian keresték 
szemükkel a járdán az ér-
mét.

-Érted már - kérdezte az 
indián a barátját. - Ennek 
a pénzdarabnak a csörre-
nése sem hangosabb, mint 
a tücsök ciripelése. A fehér 
emberke füle ezt mégis 
meghallotta. Tudod, az em-
ber mindig azt hallja meg, 
amire megtanult figyelni... 
(Kötőjeles történetek: Kál-
vin Kiadó 2009.)

Amire megtanultunk fi-
gyelni!

Valóban igaz ez nap-
jainkban az emberekre. 
A pénzre megtanultunk 
figyelni. És napjainkban 
ez lett a legfontosabb. A 
pénz, az anyagiak. Termé-
szetes, hogy mindenkinek 
meg kell élni valamiből, de 
vajon tudjuk-e hol a határ? 
A pénz rettenetesen elvon-
ja az emberek figyelmét. 
Elvonja a családtól, hiszen 
éjt nappallá téve dolgoz-
nak az emberek, csakhogy 
több pénzük legyen. Aztán 
a pénz elvonja a figyelmet 
a barátoktól, rokonoktól, 
ismerősöktől. Mikor ültünk 
le utoljára egy jót beszél-
getni egy kedves, régi, jó 
baráttal? Mindig csak ro-
hanunk, mert dolgozni kell, 
hogy több pénz legyen. A 
pénz elvonja a figyelmet 
a szeretetről. Hány szülő 

gondolja, hogy ha mindent 
megad gyermekének anya-
gilag, akkor már minden 
tökéletes. Éppen csak egy 
valami hiányzik: a szeretet. 
A gyermeknek nem pénz-
re, hanem szeretetre van 
szüksége. A pénz elvonja a 
figyelmet Istentől is. „Mert 
ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.” Máté 6:21 Az 
evangélium szavai nagyon 
helytállóak. A pénz Istentől 
is elvonja a figyelmünket. 
Azt gondoljuk, ha pénzünk 
van, akkor mindenünk meg-
van. Pedig ez nem igaz. 

Az Istennel való kapcsolat 
a legfontosabb az ember 
életében. A hit. Az Istenbe 
vetett remény, bizalom. 
És akkor valóban meglesz 
mindene az embernek. 
Mert Istennek hatalmában 
áll az anyagiakat is rendez-
ni, de Őelőtte nem a pénz, 
hanem a szív számít. „Ne 
gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a földön, ahol 
a moly és a rozsda meg-
emészti, és ahol a tolvajok 
kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a mennyben...” 
Máté 6:19-20

Ne hagyjuk hát, hogy az 
Istennel való kapcsola-
tunknak a pénz akadálya 
legyen!

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

református lelkipásztor

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után -
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.

Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
vacsorál.
a Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.

a nép.” Mt (21,1-11)
Nagycsütörtökön  az estei 

szentmise az utolsó vacso-
rán történtek felidézésének 
jegyében telik.  Ettől az es-
tétől nagyszombat estig el-
hallgatnak a harangok , né-
maságukkal hirdetik  Jézus 
megváltó halálát. 

Nagypénteket  Jézus halá-
la és sírban pihenése napja 
ként éljük  meg. A passió 
felolvasása áll az esti szer-
tartás középpontjában. 

Nagyszombat este már 
a feltámadás örömének 
jegyében telik, ismét meg-
szólalnak a harangok, meg-
gyújtjuk a húsvéti gyertyát 
és felhangzik a húsvéti alle-
luja. 

A közelgő ünnep segítsen 
mindenkit közelebb az em-
beri élet nagy kérdésének 
megválaszolásához - mi  is 
életem végső célja. 

A zsidók csodákat köve-
telnek, a görögök bölcses-
séget keresnek: mi azonban 
a megfeszített Krisztust 
hirdetjük. Aki a zsidóknak 
ugyan botrány, a görögök-
nek meg oktalanság: a meg-
hívottaknak azonban, akár 
zsidók, akár görögök, Krisz-
tus ereje és Isten bölcsessé-
ge. Mivel Isten oktalansága 
bölcsebb az embereknél és 
Isten gyengesége erősebb 
az embereknél. 1Kor 1,22-25

Így kívánok minden kedves 
olvasónak áldott lelkiekben 
gazdag húsvéti ünnepeket.

Farkas János 
plébános
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Egészség
Idősek védelmében - Bűnmegelőzési tanácsok

FELHÍVÁS
Mindenkit hazavárnak! 

Mit nevezünk egészségnek? Az Egészségügyi Világszer-
vezet meghatározása szerint a testi, lelki és szociális jólét 
együttese, nem csak a betegség hiánya. Az egészség egy 
olyan  állapot, amelyet természetesnek tekintünk, és amíg 
fennáll addig legtöbben nem veszünk tudomást róla. 

A páciens úgy fogalmazná meg az egészség fogalmát, 
hogy nincs semmilyen betegsége, tehát egészséges.

Az orvos szemszögéből nem olyan egyszerű  ez a foga-
lom, mert  nem az a páciens egészséges aki annak mond-
ja, vagy érzi magát, hanem akit kikérdezett, megvizsgált, 
akin minden vizsgálatot elvégeztek, és nem találtak kóros 
eltérést. Tehát nem is olyan egyszerű igazolni az egész-
séget. 

Nyugodtan kijelenthető, hogy egyik legfontosabb ér-
tékünk az egészség, mely meghatározza közérzetünket, 
mindennapi ténykedésünket, és amelyre időnként gon-
dolni kell.

Nem csak akkor, ha betegség tünetei jelentkeznek, ha-
nem ápolni, gondozni szükséges, az életmódunkkal, a he-
lyes táplálkozással, a rendszeres, nem megerőltető moz-
gással, lehetőség szerint a stresszes helyzetek kerülésével. 
Ezen ténykedések jelentik a megelőzést, mely csak egy kis 
odafigyelést igényel és ezzel fenntarthatjuk az egészsé-
günket.

56 éves férfi páciens jelentkezik vizsgálatra a rendelőben, 
és elmondja hogy egészségesnek érzi magát, gyógyszert 
nem szed, panasza nincs, és igazolást kér  az üzemorvos-
hoz  munkaalkalmasság céljából. A vizsgálat és mérések 
során kiderül, hogy 120 kg a testsúlya, enyhén emelkedett 
a vérnyomásértéke, és a laboratóriumi vizsgálatok emel-
kedett koleszterinszintet, és húgysavszintet igazolnak. A  
páciens egészségesnek érzi  magát de orvosként  nem  
nyilváníthatom  teljesen egészségesnek  mert  számos kó-
ros eltérést  találtam.

Ezen eltérések nem okoznak különösebb panaszt, de a 
túlsúly megterheli  a szív és érrendszert, az izületeket, az 
emelkedett koleszterinszint évek alatt érelmeszesedést 
okoz, a húgysavszint emelkedés pedig izületi gyulladást 
okoz. Ezért nagyon fontos az egészségesnek mondott pá-
ciensek szűrése, és erről fogok írni a következő számban.                              

Dr. Dull István

A Polgárőr Egyesület köszönetet mond 
a 2009-es évi támogatásért a lakosságnak! 

Akik az adójuk 1%-val támogatták egyesületünket 
az 170.937,-Ft volt, amit az egyesületünk zavartalan 

működésére fordítottunk 
(üzemanyag, gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás). 

Még egyszer köszönet érte! 
Támogatásukra a jövőben is számítunk.

Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesülete az elmúlt évekhez 

hasonlóan kéri, 
hogy adója 1%-val támogassa az 

egyesület céljainak megvalósítását.

Adószámunk: 19471866-1-03
Előre is köszönjük 
támogatásukat.

A közúti forgalom biztonságának javítása céljából 2010. 
január 1-től életbe lépett az 1/1975.(III.15) KPM-BM együt-
tes rendeletét módosító 289/2009.(XII.18.) Korm.sz. rende-
let a közúti közlekedés szabályainak változásáról (KRESZ).

A változások több mint hatvan pontban érintik a gyalo-
gos, a kerékpáros, a gépjárművezetés szabályait, töreked-
ve a biztonságos közlekedésre. Bővült a jelzőtáblák köre 
valamint a forgalmi szabályok köre is.

Ismereteiket bővíthetik a Magyar Közlöny 2009. évi 185. 
számában megjelent teljes módosítással, az OBB www.
baleset-megelozes.eu; a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium www.khem.gov.hu és a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság www.nkh.gov.hu honlapján, vala-
mint Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság kiadványaiban megjelentekből. 

Az időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmé-
nyek legnagyobb része va-
gyon elleni bűncselekmény. 
Ezek közül is elsősorban 
lopás (alkalmi lopás, zseblo-
pás, betöréses lopás, besur-
ranásos lopás, trükkös lopás, 
pénzváltásos lopás, kórházi 
lopás) csalás, sikkasztás és 
rablás áldozatává válnak 
ezen korosztály tagjai. Az 
elkövetők a sérelmükre el-
követett bűncselekmények 
során azt használják ki, 
hogy az idősek jószívűek, 
hiszékenyek, egyedül él-
nek. Az óvatlanság, túlzott 
bizalom még mindig gya-
kori magatartás az idősek 
részéről. Az idős emberek 
korukból, egészségi állapo-
tukból, életmódjukból, szo-
kásaikból, hiszékenységük-
ből adódóan könnyebben 
megtéveszthetőek.

A biztonság nagyon sok 
esetben nem pénz, sokkal 
inkább óvatosság, odafigye-
lés kérdése! Személyi bizton-
sága és értékei védelmében 
az alábbiakat javasoljuk:

Zseblopás és alkalmi lopás 
elkerülésére mit tehetünk?

Bevásárlását lehetőség 
szerint nappalra időzítse! 
Kerülje a zsúfolt helyeket, 
bevásárlóközpontban, pi-
acon, tömegközlekedési 
eszközökön, mert ezek a 
zsebtolvajok számára ide-
ális elkövetési terepet je-
lentenek! Vásárláskor ne 
tegye táskáját, pénztárcá-
ját a pultra! Értéktárgyait 
pénztárcáját, bankkártyáját, 
mobiltelefonjai, iratait ne 
tegye táska, kosár tetejére, 
annak külső zsebébe, azo-
kat belső zsebben helyezze 
el, vagy  zárható táskában,  
melyet szorossan testközel-
ben tartson!

Soha ne tartsa bankkár-
tyája mellett PIN azonosító 
kódját, mert ennek isme-
retében a tettes akár hitel-
keretét is felveheti valamely 
pénzkiadó automatából! A 
pénzkiadó automata által 
kiadott kontroll szelvényt 
vegye magához, mert szá-
mos információt tartalmaz 
számlájáról!

Közelében folyamatosan 
gyanús viselkedést tanúsító 
személy(ek) megjelenése 
esetén ellenőrizze értékei 
meglétét, és ha tetten érte 
a zsebtolvajt hangosan kér-
jen segítséget a közelben 
tartózkodó személyektől! 
Ne szálljon szembe a táma-
dóval!

Vásárlás közben ne hagyja 
kocsija utasterében értékeit! 
Gépkocsiját, annak ablakait 
ne hagyja nyitva! Amennyi-
ben iratok mellett lakáskul-
csot is elvittek, sürgősen cse-
réltessen zárat otthonán!

Ha bankkártyáját vitték el, 
mihamarabb tiltassa le azt!

Elutazáskor fokozottan 
vigyázzon értékeire, mert 
pályaudvarokon, vonato-
kon jellemzőek a csomag 
lopások! Le és felszálláskor 

ügyeljen táskáira, azokat ne 
bízza ismeretlenekre!

A vállra akasztható tás-
kát ne csapja a háta mögé, 
hanem tartsa a teste előtt, 
vagy szorosan a hóna alatt, 
így észrevétlenül senki nem 
nyúlhat hozzá. Idegen kéré-
sére ne váltson fel pénzt!

Besurranásos lopások meg-
előzésére mit tehetünk?

A besurranásos lopásokat 
jellemzően családi házaknál 
és földszinti lakásoknál kö-
vetik el, ezért célszerű rá-
csot felszerelni a földszinti 
ablakokra, a bejárati ajtót 
pedig zárva tartani akkor 
is, ha otthon tartózkodik! A 
kapu, bejárati ajtó zárjában 
soha ne hagyja benn a kul-
csot!

A ház ablakait, mellék-
épületeit tartsuk zárva, ha 
elmegy otthonról! Otthoná-
nak kulcsait ne rejtse el az 
ajtó közelében, az elkövetők 
ismerik a „dugi” helyeket!

Bejárati ajtajára szereltes-
sen megfelelő biztonsági 
zárakat! Ha csengetnek, el-
lenőrizze, ki keresi, használ-
jon széles látókörű optikai 
kitekintőt! Ajtaját ne tárja 
ki idegennek! Gondolja át 
indokolt-e az idegen jövete-
le, miért kér iratot, értéket, 
pénzt öntől! Kérjen igazol-
ványt, ellenőrizze azt, illetve 
a megadott telefonszámot, 
közben ne engedje be az 
idegent!

Ne tartson otthon 100.000,- 
Ft feletti összeget, tegye in-
kább bankba!

Az értékekeit ne hagyja 
elöl, zárja el, lehetőleg le-
mez- vagy pénzkazettákba! 
Ha rajtakap egy besurranó 
tolvajt, a helyzetet mér-
legelve gondolja át, hogy 
szembeszáll-e vele.

Legyen jó viszonyban 
szomszédjaival, ha Ön is fi-
gyelmet szentel nekik, ők is 
jobban fognak figyelni, ha 
segítségre volna szüksége.

Betöréses lopás elkerülése 
érdekében mit tehetünk?

Szereltessen több ponton 
záródó ajtót, mely megfele-
lő mechanikai szilárdsággal 
bír!

Amennyiben anyagi lehe-
tőségei megengedik, egé-
szítse ki a lakás védelmét 
egy elektromos érzékelő-
riasztó berendezéssel, mely 
a nap 24 órájában jelzést 
ad esetlegesen valamely va-
gyonvédelmi cég felügyeleti 
pontjára!

A bejárati ajtóra és a név-
táblára célszerű csak a ve-
zetéknevünket kiírni. Ezzel 
megelőzhető, hogy a poten-
ciális bűnözök rájöhessenek, 
hogy egyedül álló nővel van 
dolguk!

Olyan helyen szerezze be 
a vagyonvédelmi eszközö-
ket, ahol szakszerű tanács-
adást kap!

Ne nyisson ajtót éjszaka ha 
bármilyen zajt hall, inkább 
hívja a RENDŐRSÉGET! (tele-
fonszám:107)

Ne tartson otthonában 
nagyobb mennyiségű kész-
pénzt!

Jelentősebb értéktárgya-
iról (ékszer, műtárgy, mű-
szaki cikkek stb.) készítsen 
házi leltárt, feltüntetve azok 
egyedi jellemzőit, leírását, 
azonosítási számát is!

Téves kapcsolásra hivatko-
zó telefonáló esetén mindig 
kérdezzünk rá, hogy milyen 
számot tárcsázott. Soha 
nem valljuk be senkinek, 
hogy egyedül vagyunk, és 
ne áruljunk el magunkról 
semmit idegeneknek.

Ha észlelte hogy sérelmé-
re betörés történt, azonnal 
értesítse a rendőrségei, ne 
várjon reggelig, a helyszínt 
ne járkálja össze, ne változ-
tassa meg, mert a nyomok 
rögzítését ez nagyban meg-
nehezíti!

Rablások elkerülésére mit 
tehetünk?

A közterületen elkövetett 
rablások megelőzése ér-
dekében sötétedés után le-
hetőleg kerülje az elhagya-
tott, néptelen helyeket!

Fokozott figyelmet tanú-
sítson, ha nagyobb összeget 
vesz fel bankban vagy vala-
melyik automatánál,  hiszen 
sok esetben az elkövetők 
kifigyelik ki vesz fel pénzt, 
követik, majd megtámad-

ják. Ezért a bankban minél 
előbb tegye biztos helyre a 
pénzt, anélkül, hogy mások 
figyelmét felkeltené!

Ékszereit az utcán rejtse a 
ruha alá, és csak annyi pénzt 
hordjon magánál, amennyi 
feltétlenül szükséges!

Ha az utcán veszélyeztetve 
érzi magát, mielőbb menjen 
olyan helyre, ahol több em-
ber tartózkodik, vagy for-
duljon olyan személyhez, 
aki egyenruhát visel!

Megtámadása esetén őriz-
ze meg nyugalmát, ne te-
gyen félreérthető, hirtelen 
mozdulatokat, és adja át 
azt, amit a rabló kér. Min-
denképpen célszerűbb a 
szituáció megoldása helyzet 
elhagyással (meneküléssel), 
mint ellenállással. Amennyi-
ben ez nem sikerül, segítség 
kéréssel hívhatja fel magára 
a figyelmet!

A rendőri tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az, idős 
személyeket gyakran a la-
kásuk közvetlen környeze-
tében az utcán, lépcsőház-
ban, sőt a lakásaik ajtajában 
támadják meg. ezért otthon 
se veszítse el éberségét!

Ajánlott, hogy lakáskulcsa-
it ne az ajtóban kezdje el 
keresni, hanem készítse elő. 
majd az ajtót azonnal zárja 
be maga után!

Ismeretlen személlyel ne 
szálljanak be a liftbe, vala-
mint kihalt lépcsőházban ne 
közlekedjenek gyanúsnak 
tűnő idegenekkel!

Kórházi lopások elkerülé-
sére mit tehetünk?

Kórházban csak minimális 
értéket tartson magánál! 
Ékszereit, értékes óráját 
hagyja otthon!

Mobil telefonját tartsa ma-
gánál, vagy elzárva! Táskáját, 
iratait, ne hagyja felügyelet 
nélkül, a betegszobában 
mindig tartózkodjon valaki!

Amennyiben műtéti- vagy 
hosszabb kezelés előtt áll, 
értékeit bízza a személyzet-
re, szobatársaira, vagy láto-
gatójával küldje haza!
TELEFONON ELÉRHETŐ 

SEGÍTSÉG: 
107 vagy a 112

A Mohácsy Ferenc Tanulmányi Alapítvány az iskolai 
tanév végén megjutalmazza a kiemelkedő munkát végző 

tanulóit. Ezért kérjük, hogy adója 1%-val támogassa 
alapítványunk céljainak megvalósítását. 

Adószámunk: 18361616-1-03 
Segítő támogatásukat köszönjük.
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Apróhirdetéseit, köszöntőit
feladhatja lapunkban
MINDEN HÓNAP 5-IG
a szerkesztőségben.

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

Áraink:
Apróhirdetés  10 szóig 1.050,-Ft  + szavanként  35,-Ft
Köszöntő és egyéb  (kis kocka) 1.750,-Ft
1/16-os hirdetés 2.550,-Ft
1/ 8-as  hirdetés 3.400,-Ft
1/ 4-es  hirdetés 4.600,-Ft
Fél oldalas hirdetés 11.500,-Ft
Egész oldalas hirdetés 23.000,-Ft  

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn 
kívül  hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint 

szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 
(éjjel is) a Kecskeméti Kistérségi Ügyelet  látja 

el a Bács-Kiskun megyei kórházban  
Felnőttek részére: 76/516-984  telefonszámon
Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat 

kecskeméti számát kell hívni:
76/486-888 vagy  104.

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kere-
kegyháza, Fő u. 76. ügyfélfogadási időn kívül a 

hét munkanapjain  Tel.: 76/361-165

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

Településőrök: Fekete Zsolt  20/492-3236, 
ifj. Marozsi Gábor  20/544-5137 

Tűzoltóság központi ügyelet: 105

Intézményi elérhetőségek munkanapokon
Polgármesteri Hivatal : 76/388-211, 76/571-016, 
76/571-060 Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek  

07:30 - 12:00 szerda 07:30 - 16:00
Pénztár: hétfő, szerda, péntek 09:00 - 12:00

Háziorvosi Rendelő: 
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.:  76/388-133

Fogorvosi Rendelő:  
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.: 76/388-184

Védőnői Szolgálat:  
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b.  Tel.: 76/388-012

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat 
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b. 

Hétfő : 11-12 óra

Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813

Gyógyszertár: Ágasegyháza, Rákóczi út 60.  
Tel.: 76/388-206

Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044

Óvoda Ágasegyháza, Óvoda u. 2. 
Tel.: 76/388-014

Szociális Gondozási Központ Ágasegyháza, 
Rákóczi út 49.  Tel.: 76/388-454

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
Születés: Nagy Szabolcs (an: Kovács Márta)
Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Polgár Mihály (63), 

Jéga-Kovács Mihály (65), 
Frankó Mátyás (80), 
Sándor Károly (9)

Múltunk -
Rejtvénypályázat

Tudja-e?
A sorozat indításával az a célom, hogy mennyire em-

lékeznek a múltban történt eseményekre, személyekre. 
Ezek az események, személyek valamilyen szinten gaz-
dagították Ágasegyházát. Nem volna szabad, hogy ezek 
az események, személyek feledésbe merüljenek. Kérem 
a község lakosságát, hogy a Mi a véleménye kérdéssoro-
zatra válaszolva térjenek ki erre is, folytassam-e az ilyen 
jellegű feladványokat. Íme az első öt kérdés:

1. Melyik ágasegyházi tanár volt szakfelügyelő is?
  a. Kasza Mihály
  b. Firtling Endre
  c. Sipos Károlyné

2. Melyik kecskeméti konzervgyár kapta a nevét 
 egy ágasegyházi teleptulajdonosról?
  a. Fleischmann Oszkár
  b. Csepi Gyula
  c. Platter János

3. Ki volt évtizedekig a katolikus templom kántora?
 a. Belánszki Antal
  b. Csorba István
  c. Villányi Pál

4. Ki volt az Ágasegyházi-úti Iskola utolsó tanítója?
 a. Solymos Imre
 b. Váradi Júlia
 c. Zombori Jánosné

5. Ki volt az utolsó mezőőr Ágasegyházán?
 a. Böröcz Mihály
 b. Szuromi István
 c. Hegedűs Károly

A pályázat beküldési határideje: 2010. április 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István

Rejtvénypályázat - 
Sudoku

A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 
1-től 9-ig úgy, hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen víz-
szintes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyetlen 3x3-
as kis négyzetben sem szerepelhet. (Előfordulhat, hogy 
hibás kitöltés esetén a játékos elakad, és nem tudja befe-
jezni a játékot.) Tegye próbára tudását! Önnek sikerül-e 
befejeznie a játékot?

HUMOR

Korán reggel útra keltem, 
Se nem ittam, 
se nem ettem. 
Tarisznya húzza a vállam, 
Térdig kopott már 
a lábam. 
Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok 
szép virágot. 
A legszebbre most 
találtam, 
Hogy öntözzem, 
alig vártam. 
Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi
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Beküldési cím:     
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2010. április 5.

2010. február havi pályázatunk nyertesei: 
Szuromi Istvánné Ágasegyháza, Temető u. 7,
Szakál Istvánné Ágasegyháza, Bajcsy-Zs.E. u. 46, 
Hetényi Józsefné Ágasegyháza, Kossuth L. u. 89. 
A nyerteseknek gratulálunk!

Locsolni jöttem 
nem titkolom,
Szép szokás ez 
így gondolom,
Múljon vizemtől 
a téli álom,
Bizony most én 
ezt kívánom!

Ha a hatás múlik 
is esztendőre,
Ígérem, én itt leszek 
jövőre.
S nem adok az illendőre,
Locsolok én nyakra, főre!

Gyermekünk első tizenkét hónapját azzal töltjük, hogy megtanítjuk járni és beszélni. A következő tizenkét évet meg 
azzal, hogy pofa be és maradjon a fenekén.

Mindenki tudja, hogyan kell gyereket nevelni, kivéve azt, akinek már van.

Az egyik barátom küldött egy képeslapot, amin a Föld volt látható az űrből fényképezve. A hátoldalára ezt írta: 
„Bárcsak itt lennél!”

Születésnapomra kaptam egy légpárásítót és egy páramentesítőt. Ugyanabba a szobába raktam őket, rendezzék 
le egymás között.

Luca napján, a régi hiedelem szerint nem szabad varrni, mert bevarrjuk a tyúkok seggét és nem fognak tojni. 
De az én anyukámnak szabad, mert nekünk nincs tyúkunk

Férj: Kutya egy életem van!
Feleség: Az biztos! Sáros lábbal jössz be, összepiszkolod a nappalit és várod, hogy eléd tegyem a kaját.

Apu, miért pont anyut vetted feleségül?
Hallod szívem? Már a gyerek is ezt kérdezi!


