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mindig az iskolák teremtet-
ték elő minden korosztály 
számára. Az első műkedvelő 
előadás a Selyemhegyi öreg 
iskolában volt, még 1924. de-
cemberében. Az előadott 
darab „A betlehemi bakter” 
címet viselte. Az iskolás gyere-
keket Csősz Lajosné tanította 
be és rendezte az előadást. A 
sikert óriásinak nevezhetjük, 
mert a nagy érdeklődés mi-
att a játékot három egymás 
után következő vasárnapon 
elő kellett adni. Mindhárom 
alkalommal a tantermet zsú-
folásig megtöltötte a hálás 
nézőközönség. Az önkéntes 
adományokat Papp József és 
Bódogh László gyűjtötte. A 
három előadáson összegyűlt 
két millió korona, ebből 800 
ezer koronát a rk. templom, 
800 ezer koronát a ref. temp-
lom, 400 ezer koronát  pedig a 
kecskeméti Kada Elek napközi 
otthon javára adtak át. 

Az I. számú iskola 1928. 
szeptember 5-én, Kecskemét 
várostól kölcsönkért 1.080 
pengőből vásárolt egy Dup-
lex mozigépet 6030 pengő-
ért, egy üveg-pozitív vetítőt 
175 pengőért, egy akkumu-
látort 275 pengőért. Az első 
mozielőadás 1928. november 
3-ánvolt, Katona Géza népmű-
velési titkár ünnepi beszéde és 
Joós Ferenc felügyelő igazgató  
vetítettképes előadása után.  
Ebben az időben megalakult 
egy igen komoly színjátszó 
csoport is, csupa idősebb ta-
gokból, Csősz Lajosné vezeté-
sével. A tizennyolc tag közül 
tizenhatan még soha nem vol-
tak színházban. Elismeréssel 

kell megemlékezni a két leg-
idősebb műkedvelőről Fekete 
Jánosról és a hatvan év körüli 
Hajnal Bálintról.

Egy műkedvelő előadás ke-
retében léptek színpadra 
Farkas Mihályné és Bottyán 
Sándor 1933 őszén. Régi páros 
táncot jártak el. Majd, ahogy a 
tánc érzelmi hullámzása diktál-
ta, Bottyán János szólóban egy 
olyan férfitáncot mutatott be, 
amit senki sem ismert. A tánc 
után Bottyán bácsi öblös, kissé 
rekedt hangján felhangzott a 
régi pásztornóta is. Farkas Mi-
hályné a „Szántani kék, tavasz 
vagyon” kezdetű népdallal 
ért el óriási sikert úgy, hogy a 
betétnek szánt szereplésükből 
főszám kerekedett. Az isko-
latermet zsúfolásig megtöltő 
közönség újra és újra csak őket 
akarta látni és hallani.

Az ágasegyházi puszta népda-
lainak híre eljutott Budapestre 
is, és Vásárhelyi Zoltán zeneta-
nár, híres karnagy, három na-
pot töltött az iskolában a régi 
dallamok feljegyzése végett 

Dr. Kálmán Lajos a kecske-
méti óvónőképző ének- és 
zenetanára is több alkalom-
mal végzett kutatómunkát 
Ágasegyházán. Főképp neki 
köszönhető, hogy a régi nép-
dalok nem merültek a feledés 
homályába, közkincsé válhat-
tak. Farkas Mihályné népdala-
ival aratott sikereit megírta  a 
kecskeméti napilap. Énekeivel 
több oklevelet szerzett, és 
díszplakettel tüntették ki. 

A megindult népművelési 
munka keretében mindkét 
Selyemhegyi iskolában felvált-
va tartották az előadásokat. 
Ezek jövedelméből színpadi 
anyagokat vásároltak és vis-
szafizették a várostól kölcsön-
vett 1.080 pengős adósságot. 
Majdnem minden vasárnap 
volt valamilyen előadás. A 
nevelők így akarták nemes 
szórakozásra szoktatni a fia-
talságot, de az idősebbeket 
is. Mert a kocsma ugyancsak 
hódított errefelé is!  Sőt a 
kocsmáknál még veszedelme-
sebbek voltak az úgynevezett 

Farkas Mihályné 
többszörösen kitüntetett 

népdalénekes

„Padkaporos” bálak. Ezeket 
magánházaknál tartották. 
Nem volt hozzá hatósági en-
gedély, így ellenőrzés sem. 
A „suba” alatt szerzett bor 
csakhamar felcsigázta a vir-
tust és ilyenkor veszekedés, 
sőt bicskázás is előfordult. 
Sokáig élénk emlékezetben 
maradt a Varga Benjáminék 
házánál  tartott „mulatozás” 
megdöbbentő befejezése: 
a kötekedő, verekedő Deák 
Jánost halálos késszúrás érte. 
Pedig nemesebb munkára, 
alkotásra alkalmas erőt sűrűn 
találunk Ágasegyházán. Ős-
tehetségekre is bukkanunk. 
Kecskeméten 1933-ban rende-
zett őstehetség-kiállításon M. 
Kiss Imre gépek, házieszközök 
előállításával, Gere István mű-
vészi fafaragásaival, esztergá-
lyos munkáival, Patkós László 
pedig agyag és gipsz szobra-
ival keltett megérdemelt fel-
tűnést és elismerést.

(Forrás: Ágasegyháza 1974.)
(Folytatjuk. Szerk.) 

A nép művelődését segítő gazdaköri tagok, a Gazdakör 
épülete előtt.

Bódogh Pista bácsi a legidõsebb versenyzõSipos Tünde a legfiatalabb versenyzõ

Életre kelt az ősi virtus szelleme
Az Ágasegyházi Lovas Klub 

tagjai, az I. Ágasegyházi Fu-
varos lovas-fogatok Verse-
nyének  megszervezésével 
méltón ünnepelte államala-
pító Szent István királyunk 
emlékét.  A ló évezredek 
óta az ősi magyarság jel-
képe. Tartása, betanítása 
mindennapos, kitartó, ke-

mény, fizikai munkát köve-
tel napjainkban is. E munka 
gyümölcse, hogy lovaink se-
gítőinkké, munkatársunkká, 
barátainkká váltak az idők 
folyamán. Szépségükkel, 

egyenletes mozgásukkal, 
egy-egy kiscsikó botladozó 
mozdulatával, játékosságá-
val megható könnyeket csal 
minden magyar szemébe. 
Dicséretes, hogy fiataljaink 

is egyre többen felismerik a 
lótartás örömét. Jó lenne ha 
e mozgalom hagyománnyá 
válna községünkben, mel-
lyel hírnevünk szárnyalna a 
világban.  Kemény munká-

jukhoz nagy-nagy kitartásra 
lesz szükség, de fáradozásuk 
megtérül és dicsőséget hoz 
lovas nemzetünknek.

Borsodi
Pálné
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala

XVIII. Falunap Ágasegyházán

Tájékoztató a 2010. október 3-i helyi
önkormányzati képviselők és polgármester 

választáson induló jelöltekről

Tisztelt ágasegyházi lakosok!
Ágasegyháza Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a

2010. szeptember 17.-18.-án megrendezésre kerülő XVIII. Falunapi rendezvényére.

Programok:
2010. szeptember 17. (péntek)
12.00 Széchenyi István emlékműsor - 1. osztályosok köszöntése
15.00 Sportdélután: A Magyar Diáksport napja -Kung Fu bemutató
 (Helyszín: általános iskola)
21.00 Disco - FUN együttes koncertje (Helyszín: szabadtéri színpad előtti tér)

2010. szeptember 18. (szombat)
8.00 Kiállítások megnyitása
            • Az Ágasegyházi Festőtábor résztvevőinek munkái
            • Általános Gazdakör terménykiállítása
            • Kézműves Klub tagjainak munkái
            • „Óh, azok a csodálatos lakástextíliák” a Nefelejcs Nyugdíjas Klub  kiállítása
            (Helyszín: Sportcsarnok)
            • Csáki Ildikó szalmafonó munkáiból kiállítás
            (Helyszín: Kossuth L. u. 4.  Megtekinthető 10.00 - 14.00)
            • „Ágasegyháza öröksége” kiállítás (Helyszín: Szociális Gondozási Központ)
8.30 „Vándorfakanál” főzőverseny indítása (Helyszín: Pici Presszó előkertje)
9.00  Ökumenikus istentisztelet (Helyszín: Római Katolikus Templom)
9.45 „Települések egy középkori út mentén” konferencia Előadó: Rosta Szabolcs
            a Bács-kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Katona József Múzeuma
            igazgatója, régész (Helyszín: Római Katolikus Templom)
11.00 „Gondoljunk a jövőre” „A hely szelleme” Közép-homokhátsági konferencia
            Előadók: Dr Csatári Bálint MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos 
            Intézet vezetője, Tudományos főmunkatárs, dr. Ramháb Mária BKM-i Önk. Katona
            József Megyei Könyvtár Igazgatója, Polyák Albert Bács-kiskun Megyei Közművelődési 
            Intézet Főtanácsosa, Thomas Kunzmann Lauter Város Polgármestere
            (Helyszín: Sportcsarnok)
12.00 Versenyek értékelése
14.20 Csősz párok tánca (Helyszín: Rákóczi út)
14.30 Szüreti menet indítása (Helyszín: Rákócz út)
15.00 Szórakoztató műsor: Ágasegyházi óvodások és iskolások, Boróka Népdalkör és
            Citerazenekar Egyesület műsora, Ritmikus sportgimnasztika
16.30 Versenyeredmények kihirdetése (Helyszín: főtéri színpad)
17.00 Szüreti felvonulók fogadása (Helyszín: Rákóczi út)
18.00 Szórakoztató műsor „Búcsút int az ősz a nyárnak” nótaműsor, GoldDance tánccsoport, 
            Yasmillah hastánc show, DaneLove Club 7 (Helyszín: főtéri színpad)
20.30 Szüreti bál nyitótánccal (Helyszín: általános iskola udvara)
21.30 Tűzijáték (Helyszín: Kossuth tér)  

Gyermekeknek Légvár  10.00 - 18.00
Bor utca: Royalsekt Zrt., Varga Pincészet, Alföldi Garabonciás Kft. és helyi vendéglátósok

Kiemelt támogatóink: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, LEADER Ho-
mokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft., Halász Tamás, Royalsekt Zrt. és helyi vállalkozók

2010. szeptember 3-án 16.00 órakor lejárt a határideje annak, hogy az önkormányzati választá-
son egyéni listás képviselőjelöltként, illetve polgármesterjelölt indulni kívánó választópolgárok 
a szükséges számú ajánlószelvény leadásával nyilvántartásba vételüket kérjék a Helyi Választási 
Bizottságtól. Mint az ismeretes, Ágasegyházán a névjegyzékben a kifüggesztés napján 1583 
választópolgár szerepelt, ezért legalább 48 jogszerűen kitöltött ajánlásra volt szükség a polgár-
mester, és  legalább 16 ajánlásra volt szükség az egyéni listás képviselő jelölés elfogadásához. 

A Helyi Választási Bizottság mindezek figyelembe vételével (független) polgármesterjelölt-
ként 3 főt - Ádám Józsefnét, Füredi Jánost és Hetényi Józsefet - vett szeptember 3-án megtar-
tott ülésén nyilvántartásba.

16 fő - Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi Éva, Basa Melinda, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné 
Varga Ilona, Cseh Andrea, Fehér Mihály, Fekete Jánosné, Kókai Sándor, Lehoczkiné Horváth 
Zsuzsanna, dr. Mészáros Imre, Szmetena Katalin, Tóthné Fábián Ilona Rozália, Tóthné Fekete 
Ilona, Varga Erzsébet és Vinczéné Farkas Zsuzsanna - egyéni listás (független) képviselőjelölt-
ként került nyilvántartásba vételre. (Ismeretes, hogy Ágasegyházán a választásra jogosultak 6 
képviselőt választhatnak.)

A polgármester- és képviselőjelöltek a választások napjáig, azaz 2010. október 3. nap 00 óra 
00 percig folytathatnak jogszerűen kampánytevékenységet. Azt követően 2010. október 3. nap 
19. óra 00 percig mindenféle kampányszerű tevékenység folytatása törvénybe ütközik. 

Meggyőződésem, hogy a jogszabályi rendelkezések és a kampány tisztaságának a megtar-
tása a felelős választói döntés meghozatalának is nélkülözhetetlen feltétele. Ezért nem csak a 
törvény, hanem a település érdekéinek lelkiismeretes védelme is arra kötelez minket, jelölteket 
és  választópolgárokat egyaránt, hogy közösen gondoskodjunk az ágasegyházi önkormányzati 
választások tisztaságának megőrzéséről.

dr. Fazekas István
jegyző a HVI vezetője

Az önkormányzat 2010. évi működése, fejlesz-
tési elképzelései, céljai című cikkben utaltam 
arra, hogy később bővebb tájékoztatást olvas-
hatunk az Ágasegyházi Naplóban a település 
életében a közcélú foglalkoztatás jelentőségé-
ről és annak hatásáról. 

A közfoglalkoztatás helye az önkormány-
zat életében, a település feladataiban:

Ágasegyháza gazdasági helyzetét jelentős 
mértékben befolyásolják adottságai, mérete és 
földrajzi elhelyezkedése. Ágasegyháza gazdasá-
gi-társadalmi szempontból nem az elmaradott, 
de a tartós munkanélküliséggel sújtott telepü-
lések közé tartozik. A településen a földreform 
növelte a törpe birtokosok számát, a termelő-
eszközök fejlődése lelassult. 

A szerkezetváltás elmaradása már-már tra-
gikus hatásúvá vált, mivel megszakadtak a 
korábbi biztos mezőgazdasági piacot jelentő 
kapcsolataink, és a hagyományos ágazat népes-
ségmegtartó ereje tovább csökkent. Az 1989-es 
átalakulással egyidejűleg megszűnt a szakszö-
vetkezet, az állami gazdaságok, melyek a lakos-
ság nagy részének biztosítottak munkát. Meg-
szűntek a kisüzemek, mindezek a folyamatok 
a nagymértékű lemaradást tovább erősítették. 
A vidék emberének befelé fordulást tükröző 
magatartása egy régóta gyűrűző periférikus 
helyzetet, elszigetelődést előidéző folyamat 
természetes velejárója. A folyamat eredményét 
a gazdasági mutatókon kívül a társadalom e 
képességein keresztül is le kell mérni. Kecske-
mét város közelsége csak néhány embernek je-
lent állandó munkát, biztos megélhetést, mert 
a közlekedési költségek csökkentése érdekében 
a munkáltatók a helybeliek közül, vagy a köze-
lebbi településekről keresnek munkavállalót. 
A településen kevesen élnek mezőgazdaság-
ból. Kevés az egyéni vállalkozó. A ma kialakult 
helyzet minden bizonnyal az egyébként is ki-
emelkedően magas munkanélküliségi rátával 
rendelkező településeket, így községünket is 
további hátrányt okozva érinti, amelyre a szük-
séges és lehetséges módon kell intézkedéseket 
tenni: az önkormányzatnak biztosítania kell 
minden jogosult számára a közfoglalkoztatás 
lehetőségeit.

A település önkormányzatának nyilvántartása 
szerint 2010. január 1-jén rendszeres szociális el-
látásban részesülők száma

Rendelkezésre állási támogatás: 
Aktív korúak: 54
Rendszeres segély: 5
Összesen: 59
Ágasegyházán a lakosság korösszetétele alap-

ján a 18 éven aluliak száma 389 fő, és 415 fő a 
60 éven felüli. A településen egy eltartóra 1,1 fő 
eltartott jut. A munkaképes korú lakosok isko-
lai végzettség szerinti megoszlás alapján: 10 % 
a felsőfokú végzettségűek aránya, 27,3 % nyolc 
osztályt végzett, 2,3 % nem fejezte be az álta-
lános iskolát. Szakiskolát 30,7 % végzett, és 29,7 
% az érettségizettek aránya. A foglalkoztatott-
sági struktúra kedvezőtlen, magas az inaktívak 
és az eltartottak aránya. 

Ágasegyháza az elmúlt években is azok közé 
a települések közé tartozott, akik felismerték 
azt, hogy milyen nagy jelentősége van a tele-
pülés feladatainak ellátásában a közcélú foglal-
koztatásnak, másrészt ennek milyen társadalmi, 
gazdasági hatása van.  

Annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni 
a község azoknak a feladatoknak, amelyeket 
a többször módosított helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény meghatároz, 
szükséges a helyi erőforrások igénybevétele, 
így az egyik erőforrás, ami rendelkezésre áll a 
munkára képes lakosság. Az, hogy a kötelező 
feladatok ellátásához alkalmazhatta a község 
a közcélú foglalkoztatásban résztvevőket, be-
határolta a feladat ellátás lehetséges területeit. 
Az mindenképpen pozitív változás a 2009. év 
második felétől, hogy minden önkormányzati 
feladat ellátásához lehet közcélú foglalkozta-
tást alkalmazni, amely nem nyereség orientált. 

A településen a közcélú foglalkoztatáshoz 
szükséges közfoglalkoztatási terv elkészítésé-
hez pontos felmérés készült. 96 fő bevonására 

van lehetőség, ezért Ágasegyháza településen 
nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a közcélú fog-
lalkoztatás megszervezése. A települési önkor-
mányzat ezt nem felvállalhatja, hanem fel kell 
vállalnia. 

Sajnos a térség foglalkoztatási helyzete to-
vább romlott a nehezedő gazdasági helyzettel. 
A közcélú foglalkoztatás keretében az elvég-
zendő feladatok alatt olyan önkormányzati 
feladatok ellátását értjük, amelyről - Jogszabály 
alapján - a helyi önkormányzat gondoskodik. 

Településünk közfoglalkoztatási tervében cél-
területként azok a feladatok kerültek meghatá-
rozásra a közcélú foglalkoztatáshoz, amelyeket 
az önkormányzati törvény előír számukra. 

Önkormányzatunk saját tulajdonban 19 km 
közúttal, közel 9 km kiépített úttal, több, mint 3 
km kiépítetlen úttal, 64 km külterületi kiépítet-
len úttal, 8 km árokkal, 67.645 m2 közterülettel, 
1 km csatornával, sportpályával, köztemetővel, 
4.873 m2 fás, virágos területtel rendelkezik. 
Ennek fenntartása, karbantartása folyamatos 
munkát igényel. 

Sajátos feladatot jelent a településen áthaladó 
forgalom, amely megnöveli a település köztisz-
tasági feladatait. Nagy hangsúlyt kívánunk for-
dítani a település virágosítására, parkosítására 
is. Ez szintén állandó feladatokat jelent (kaszá-
lás, gyomirtás, locsolás, kapálás, gereblyézés).

A buszmegállók, járdák, intézményi épületek 
(iskola, óvoda, Faluház, Sportcsarnok, Polgár-
mesteri Hivatal, Gondozási Központ, orvosi 
rendelők, Védőnői-, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Tűzoltószertár, játszótér, Sportpálya környeze-
te) karbantartása is jelentős munkalehetőséget 
biztosít.

A foglalkoztatottak által ellátott tervben 
megnevezett feladatok részletezése:

Kommunális, környezetvédelmi tevékeny-
ségek:

A község közterületein parkgondozás, zöld-
terület fenntartás, kertészeti munkák, parlagfű 
mentesítés, vasúttisztaság biztosítása, fakivá-
gás, faültetés, hóeltakarítás, síkosság mentesí-
tés, csapadék elvezetése, árokásás, ároktisztítás, 
járdák, közutak karbantartása, közterületi föld-
utak kátyúzása, köztisztasági feladatok ellátása, 
szelektív hulladékgyűjtés, elhagyott hulladék 
elszállítása, buszmegállók takarítása.

Egészségügyi és szociális tevékenységek:
Gondozási Központ feladatellátásának segí-

tése, házi betegápolás, idősgondozás, családse-
gítés, egészségmegőrzés, betegség megelőzési 
feladatok, ősztől családi napközi.

Művelődési és közoktatási tevékenysé-
gek:

Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda, 
Művelődési Ház, Könyvtári kisegítő munkák, 
Sportcsarnok, Információs Központ, Gondozási 
Központ, rendezvényszervezés, ifjúsági munka, 
sport, szabadidős tevékenységek szervezése. 

Egyéb feladatok
- Intézményi őrzés, védelem: önkormányzati 

létesítmények őrzésének biztosítása
- Épület karbantartás: önkormányzati intéz-

mények és létesítmények belső, külső állag-
megóvási-karbantartási munkái 

- Eszközkarbantartás: önkormányzati tulaj-
donban lévő eszközök állagmegóvási, karban-
tartási munkáinak elvégzése. 

- Adminisztrációs kisegítő: önkormányzati 
fenntartású intézmények irodahelyiségeiben 
betanítható feladatkört ellátó adminisztratív 
alkalmazottak. 

- Galéria büfé működtetése
Az aktív korú ellátottakkal kapcsolatos fel-

adatellátás helyi megvalósítása
A Szociális törvény felhatalmazása alapján 

Ágasegyháza Község Önkormányzatának 
Szociális Rendelete szabályozza az aktív korú 
munkanélküli lakosok (rendszeres szociális 
segélyezettek) együttműködési kötelezettsé-
geit a családsegítővel, az önkormányzattal. A 
rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
esetében pedig a munkaügyi központtal kö-
telező az együttműködés. Ezen túl nem írtunk 
elő kötelezettségeket annak érdekében, hogy 
minél egyszerűbben teljesíthetőek legyenek 
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a feltételek ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vehessék az érintettek. Olyan személyeket is 
találtunk, akinek nincs meg a nyolc osztályos 
végzettsége.

A szakképzettséggel nem rendelkezők egy 
részét már sikerült képzési programba bevonni 
(rongyszőnyegszövő, falusi panziós vendéglátó, 
parképítő, parkgondozó képzés).

A családsegítő feladatokat mikro-térségi tár-
suláson keresztül biztosítjuk.

A közcélú foglalkoztatás gyakorlati bemu-
tatása: 

Egy fő csoportvezető: közvetlenül irányítja 
a programban résztvevőket, kiosztja a minden-
napi feladatokat, szervezi, ellenőrzi a csoport 
munkájának megvalósítását, vezeti a munka-
naplót, a jelenléti ívet. Közvetlenül felelős az 
irányítása alá tartozó csoport tevékenységéért. 
Folyamatosan vezeti a leltárt, gondoskodik a 
munkakezdéshez szükséges eszközökről, me-
lyeket névre szólóan kiad. A program megvaló-
sításához szükséges adminisztratív feladatokat 
a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Szakmunkások: szakipari munkák elvégzése, 
szaktudást igénylő feladatok ellátása (kőműves, 
villanyszerelő, informatikus, szociális gondozó, 
szakács)

Segédmunkások: a szakmunkások mellett el-
látják a kiegészítő feladatokat (olyan feladatok 
elvégzése, mely nem igényel szaktudást).

Ágasegyháza község az elmúlt években jelen-
tős átmenő forgalmat lebonyolító településsé 
vált. Ebből következik, hogy kiemelt figyel-
met kell fordítani a faluvezetésnek arra, hogy 
olyan kulturált környezet fogadja az átutazó-
kat, amely tiszta, virágos, ápolt benyomást kelt 
annak érdekében, hogy szívesen jöjjön vendég 
erre a településre. Így nagy létszámot foglal-
koztattunk és foglalkoztatunk a zöldfelületek 
karbantartására, ezeknek a bővítésére. Szintén 
nagy figyelmet kell fordítani az önkormányza-
ti utak, járdák, árkok takarítására, mely egész 
évben folyamatos munkát jelent. Ami ezen a 
területen újszerű, hogy a növényeket ez évben 
még csak részlegesen, de jövőre teljes körűen 
magunk állítjuk elő, ami kihelyezésre kerül a 
közterületeken. 

A Gondozási Központ feladatainak ellátásába 
a szakképzettségét megszerzett személyeket 
vontunk be elsősorban a házi segítségnyúj-
tásba, fiatalokat a családsegítésbe és a családi 
napközibe, illetve az intézmény karbantartási, 
takarítási feladatainak ellátásába megváltozott 
munkaképességű dolgozókat is. 

Újabb személyek bevonását tervezzük diplo-
más munkanélküliek közül, akikkel olyan prog-
ramok szervezését tervezzük, amelyekkel segí-
teni tudjuk az egyének foglalkoztathatóságát.

A szociális földprogram működtetéséhez 
szükséges bizonyos előkészítő munkák elvég-
zését is a közcélú foglalkoztatás keretében old-
juk meg. 

Művelődési és Közoktatási tevékenységek ki-
segítői feladataink elvégzésére kerülnek bevo-
násra a közcélú foglalkoztatottak. 

A magasabb iskolai végzettségűek ifjúsági, 
kulturális, szabadidős programok megszerve-
zésében, lebonyolításában vesznek részt. Ön-
kormányzati újság szerkesztése, rendezvények 
megörökítése, információnyújtás, mind végez-
hető közcélú feladatként. Annak érdekében, 
hogy szívesen dolgozzon és értékteremtő 
munkavégzésben érdekelt legyen a foglalkoz-
tatott, napi 8 órában foglalkoztatjuk a közcélú 
programban résztvevők 50%-át. 

A közfoglalkoztatottak hasznosulása az egyé-
nek, családok és a közösség életében

A célom az, hogy Ágasegyházán a közcélú 
foglalkoztatás legnagyobb érdeme az legyen, 
hogy megbecsülést jelentsen az egyénnek, el-
fogadottságot a közösség részéről. A közösség 
számra az egyik legnagyobb értéke az eddigi 
foglalkoztatási programunknak, hogy kirajzo-

lódni látszik a munkanélküliek közül, hogy ön-
maguk sorsának változását képesek lesznek egy 
vállalkozásban megvalósítani. A vállalkozást az 
kell, hogy motiválja, hogy kevés a munkahely, 
és emiatt a tartósan munkanélküliek, illetve 
álláskeresők kezükbe kell, hogy vegyék a sor-
sukat, és a rendelkezésre álló lehetőségeket ki-
használva próbáljanak problémájukra legalább 
részbeni megoldást találni. 

A munkanélküliség egyik oka  – többek között –, 
hogy az itt dolgozni akaró és tudó emberek 
egy része – tőkehiány miatt – nem tud, nem ké-
pes vállalkozóvá válni. Másik részük pedig nem 
képes megfelelni a piacon a gazdaság kihívása-
inak, a tőke által támasztott teljesítmény köz-
pontú követelményeknek. Fiataljaink elhelyez-
kedése nagyon nehéz a gyakorlat hiánya miatt, 
kedvüket vesztik, és mielőtt megismerhetnék a 
munka világát, már olyan távolt kerülnek tőle, 
hogy külső segítség nélkül teljesen esélytelenek 
a munkavállalásra. 

Az Önkormányzat egy vállalkozás beindításán 
dolgozik. A szándék az, hogy a saját, meglévő 
képességekre, készségekre építve közösségi 
vállalkozási formában a helyi igényekre épített 
szolgáltatásokkal javítsuk elsősorban önmagunk 
és ezen keresztül a település munkanélküli lako-
sainak foglalkoztatási helyzetét. A vállalkozás 
célja, hogy a feltételezett „versenyelőnyeinket” 
kihasználva, jövedelmező üzleti tevékenységet 
folytassunk a helyi fogyasztási szükségletekre 
építő piac üzemeltetésével, és olyan tevékeny-
ségeket vezessünk be, amibe üzleti vállalkozási 
szinten nem reagál a piac. Szolgáltatásaink ki-
alakítása során figyelembe vesszük azt, hogy 
a piac és a megrendelők igénye folyamatosan 
változik, és ennek igyekszünk megfelelni. Ezért 
a piac üzemeltetése mellett a háztartás-gazdál-
kodási szolgáltatások, a rendezvényszervezés 
és a faipari tevékenység bevezetése legyen a 
vállalkozás fő tevékenységi köre. 

Az elindulást megelőzően felmérést vége-
zünk, melynek során megvizsgáljuk az ötlet 
életképességét, áttekintjük környezetünket, fel-
mérjük a piacot. A felmérés eredménye alapján 
megállapíthatjuk, hogy egy valóban létező pia-
ci részt fedeztünk fel, amelyre érdemes nyitni, 
hiszen ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása 
minimális kockázat mellett egy jövedelmezhető 
üzletet is jelenthet azon túl, hogy munkahe-
lyet is biztosít. Erre a célra alkalmas földterület 
a vasúti átjáró melletti önkormányzati terület. 
Már igen jelentős a lakosság részéről a háztar-
tási szolgáltatások igénylése, a házak körüli ki-
sebb szakipari tevékenység elvégzése. 

Véleményem szerint annak a társadalmi érté-
ke, hogy a gyermek látja a szülőt, a családtagot 
munkában, és megtanulja, hogy a munka meg-
becsülést jelent, kifejezhetetlen értékű hosszú 
távon. Sajnos két generáció nő fel lassan úgy, 
hogy a szülő és a gyermek is munkanélküli stá-
tusszal kezd. Ágasegyházán az a vállalkozás, 
amely most van kialakulóban, valamint az ab-
ban való részvétel helyi közösséget formáló. 
Együtt végezve a munkát együttműködésre 
kényszerít, szolidaritásra, bizonyos tevékenysé-
gekre a családtagok mindegyikét megtanítja. 

A közcélú munkavégzésnek a település egyéb 
rendszereivel való összehangolása településfej-
lesztési erővé is válhat. 

Terveink szerint egy összehangolt működéssel 
kialakulhat a település „önfenntartó” képessé-
ge, mellyel elérhető, hogy helyben a családok 
képességei és lehetőségei szerint kerüljenek 
megtermelésre a helyi fogyasztáshoz szükséges 
termékek. 

A helyi közösségekre építő fejlesztésekhez a 
közösségnek önmagának is képesnek kell len-
ni arra, hogy befogadja az újat, és önmaga is 
fejlesztéseket generáljon. Ehhez egy eszköz a 
közcélú foglalkoztatás, ha nem látszólagos, ha-
nem értéket teremtő, és értéket teremtő akkor 
is lehet, ha az nem fizikailag megfogható. 

Ádám Józsefné

Ágasegyháza-Orgovány
Társulási ÁMK

Széchenyi István
Általános Iskola

 
A 2010/2011-es tanév rendje 

Az 2010/2011-es tanév kezdő napja 2010. 
szeptember 1., záró napja 2011. augusztus 31. A 
szorgalmi idő 2010. szeptember 1-én (szerda) az 
első tanítási nappal kezdődik, az utolsó tanítási 
nap 2011. június 15. szerda).

A tanév első féléve 2011. január 14-ig tart. Az 
iskoláknak 2010. január 21-ig kell értesíteni a ta-
nulókat, szüleiket, gondozójukat az első félév-
ben elért tanulmányi eredményekről.

Az őszi szünet 2010. november 2.- november 
5. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. ok-
tóber 29. (péntek). A szünet utáni első tanítási 
nap 2010. november 8. (hétfő).

A téli szünet 2010. december 22-től  2011. 
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2010. december 21. (kedd). A szünet utáni 
első tanítási nap 2011. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet  2011. április 2-től, április 6-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 
20. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap áp-
rilis 27. (szerda).

- A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tan-
év helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra 5 munkanapot - tanítás nélküli munka-
napként használható fel. Javaslat az 5 tanítás 
nélküli munkanap felhasználására: nevelési ér-
tekezlet 4 nap, gyermeknap 1 nap                  

- Az első osztályosok beíratására 2011. március 
28. és 29. - én kerül sor.

- Rendkívüli szünetet - a fenntartó egyetér-
tésével - az igazgató rendelhet el, ha a heti 
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a 
szükséges feltételeket megteremti.

Továbbtanulás:
Az intézmény október 31-ig tájékoztatja a 7.-

8. osztályos tanulókat, szülőket a felvételi eljá-
rás rendjéről.2010.12.10-ig jelentkezés az írásbeli 
felvételire.2010.01.22. 10 óra: központi írásbeli 
felvételi. A tanulók jelentkezési lapját az isko-
la 2010. február 18.-ig továbbítja a jelentkezés 
nyomtatványon megjelölt középfokú iskolába 
és a Felvételi  Központba.

A nevelõtestület tagjairól:
Új nevelő: Deli Mónika  matematika-fizika
Osztályfőnökök:

1. osztály: Vízhányóné Kócsó Gyöngyi 18 fő,
2. osztály: Ürögdiné Martinkó Katalin 24 fő,
3. osztály: Andrásiné Major Magdolna 18 fő,
4. osztály: Jávorkáné Gellért Andrea 21 fő,
5. osztály: Rakonczainé Várkonyi Mária 19 fő,
6. osztály: Dolhainé Nyilas Annamária 20 fő,
7. osztály: Vácziné Dávid Zsuzsanna 20 fő,
8. osztály: Ártim Jánosné 19 fő            

Diákönkormányzat vezetője:
Bagó Gyöngyvér   
GYIV  felelős: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
Munkaközösségek vezetői: Bagóné Bal-

lun Gyöngyi, Rakonczainé Várkonyi Mária                             
Napközis csoport vezetője: 1-4.o. Bagóné Bal-
lun Gyöngyi, 2-3.o. Vass Lilla

Tanulószoba vezetője: Bere Szilvia
Iskolavezetés tagjai: Ártim János ig., Lehocz-

kiné Horváth Zsuzsanna ig.h.
A minőségbiztosítási csoport: Ártim János-

né, Rakonczainé Várkonyi M., Vácziné Dávid Zs.
Az iskolai könyvtár vezetője: Vácziné Dávid 

Zsuzsanna
Korrepetálás és tehetséggondozás: 
1.o.: heti 2 óra,  2.o.:  heti 2 óra  3.o.: heti 3 óra    

4.o.:  heti 3 óra.
Gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozások: 

10 SNI A-s, 11 SNI B-s és 15 beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót fej-
lesztünk heti 2-3 órában, kiscsoportokban. Az 
osztály korrepetálások mellett ez heti 17 órát 
jelent még két pedagógusnak.

Szakkörök:  Matematika előkészítő, matema-
tika korrepetálás, mat. szakkör, sportkör, foci,    
bábszakkör, magyar középiskolai előkészítő, 
magyar tehetséggondozás, korr., angol közép-
iskolai előkészítő, angol szakkör, rajz szakkör, 
énekkar. 

Ártim János

Tervezett iskolai programok:
szeptember 22.   Arany János magyar verseny iskolai forduló.
október 1.         Állatok Napja rajzpályázat.
október 6.        Megemlékezés az aradi vértanúkról. (5.o)   Fényképezkedés.
október 13.      Hulladékgyűjtés.
október 15.      Teadélután. Közös játék szülők-gyerekek. Rendező: 6. osztály.
október 15.      Helyesíró verseny. Lakitelek Népfőiskola.
október 21.      Pályaválasztási vásár. Kecskemét Lánchíd utca.
október 22.      Nemzeti ünnep. (8.o.)  DÖK gyűlés.

Jó tanácsok iskolakezdéshez
szülőknek-tanulóknak:

Becsöngettek, pontosan 2010. szeptember 1-
én községünk iskolájában is elkezdődött a ta-
nítás. A szülők iskolánkkal szembeni jogos elvá-
rása, hogy gyermekét biztonságban, jó helyen 
tudja, hogy itt a gyermeke megkapja az életko-
rának megfelelő testi-lelki-szellemi táplálékot 
fejlődése érdekében. A gyermek iskolába járá-
sához, tanulásához gyűjtöttem össze hasznos 
tudnivalókat, mely az élet különböző területé-
ről tartalmaz fontos információkat. Az iskolai 
„életre” fel kell készülni! A felkészülés többet 
jelent, mint had(tan)rendbe állítani a bepakolt 
iskolatáskát, tolltartót stb. Jelenti a fegyelme-
zettebb reggeleket, mikor a nyári nagy szabad-
ság után korábban kell kelni. Meg kell szokni az 
időben történő iskolába érkezés ritmusát is.

Jó tanácsok (nem csak) elsős szülőknek, (hogy 
a tanulás és tudásvágy ne lohadjon, az iskolába 
„járás” öröm legyen-mindenkinek) Féltés, aggo-
dalom, büszkeség kavarog a szülőkben, amikor 
először látják ünneplőbe öltözött gyermeküket 
az iskolapadban. 

Rengeteget foglakoznak a médiákban a ta-
nulási nehézségekkel, zavarokkal. A tanulási 
problémák egy része velünk születik, vannak 
viszont olyanok, melyek kialakulása céltudatos 
odafigyeléssel, magatartással, neveléssel meg-
előzhető. Gyógypedagógusként fontosnak tar-
tom ezeket az egyszerű időt, pénzt nem igény-
lő, mindig a gyerek hosszú távú érdekeit szem 
előtt tartó tanácsokat, melyekkel a tanulási ne-
hézségek megelőzhetők lehetnek.

1. Ne csináljunk túl nagy felhajtást az iskola-
kezdés körül, ne nyomasszuk ilyesmivel: „majd 
megtudod, mi a magyarok istene, ha iskolás 
leszel”, „ott nem rendetlenkedhetsz, majd a 
tanító néni megnevel” de arra sincs szükség, 
hogy „ott megmutathatod, mit tudsz, mert te 
már okos, iskolás nagyfiú vagy”. Illúziókba se 
ringassuk: az iskola nem a „Csodák Palotája”: 

az osztályban ő egy lesz a sok közül, nem lesz 
a középpontban, mint a családban. Ezt is meg 
kell tanulnia - az iskolaérettség része az alkal-
mazkodás képessége, a kudarcok tűrése. 

2. A tanulás eltarthat 12-16-17 évig is, nem dől 
össze a világ, ha fekete pontot kap a harmadik 
héten. Hagyni kell, hadd alakuljon ki a saját ta-
nulási ritmusa, érdeklődése, feladattudata. El kell 
fogadni, ha valamilyen területen gyengébben 
teljesít, másban esetleg ügyesebb a társainál. 

3. A legtöbb hazai iskola hibásan és értelmet-
lenül „sietteti” a gyerekeket, mintha az lenne az 
eredményes oktatás legfőbb ismérve, hogy „ka-
rácsonyra olvasni fognak”. Ha a mi gyerekünk-
nek lassabban megy az összeolvasás, vagy az írás, 
maradjunk higgadtak. Gondoljunk arra, hogy eb-
ben a korban, az egyidős gyerekek között, akár 
két évnyi különbség is lehet az érettségben. 

4. Az iskolakezdés még az iskolaérett gyere-
ket is megviseli. Ha túl korán került iskolába, 
vagy valamilyen, addig rejtve maradt problé-
mája van, változatos „tünetekkel” tiltakozik a 
számára elviselhetetlen teher ellen. Szétszórt, 
nyugtalan lesz, képtelen egy helyben ülni, kon-
centrálni, előbb-utóbb összeütközésbe kerül a 
társaival, „szemtelenné”, agresszívvá válhat. 
Szorong, rosszul alszik, rágja a körmét, könnyen 
elsírja magát, esetleg az addig megbízhatóan 
szobatiszta gyermek bepisil, látható ok nélkül 
belázasodik. Az első hetekben - sok beszélge-
tés mellett - időt kell hagyni a gyereknek, mert 
lehet, hogy ezek a tünetek csak átmenetiek. 
Ha azonban egy-két hónap után is fennállnak 
a gondok, kérem osszák meg problémájukat 
Gyöngyi nénivel illetve az osztályfőnökökkel, 
vagy hozzám is fordulhatnak bizalommal.  

5. Iskolaidőben a kisiskolásnak este nyolckor 
ágyban a helye. Meghallgathat még egy me-
sét, (lehetőleg élőszóban, hogy a szülei hangja, 
gesztusai, arcjátéka gazdagítsa az élményt), de 
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Hétfő 18.30 - 19.30  Aerobic edző: Bús Szilvia
Kedd 18.00 - 20.00  Kung-Fu edzõ: Serflek József
Szerda 17.00 - 18.00  Hastánc felkészítő
 17.30 - 18.30  Aerobic edző: Bús Szilvia
Csütörtök 18.00 - 20.00  Kung-Fu edzõ: Serflek József
Péntek 18.00 - 19.00  Gyermek mozgásterápia  edző: Jovin Piroska
Szombat 8.30 - 10.00 Hastánc oktató: Juris Renáta

Galéria Büfé nyitva Hétfőtől - Vasárnapig 6.30 - 20.00

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

ekkorra már pihenésre alkalmas, nyugodt kö-
rülményeket kell teremteni neki. 

6. A másnapi előkészület, a „bepakolás” le-
gyen kezdettől a gyerek dolga, viszont a szülők 
az első hónapokban ellenőrizzék, hogy minden 
taneszköze rendben legyen. 

7. Egészen más a gyermek teljesítménye, han-
gulata, ha nyugodtan, reggeli után megy isko-
lába. A napközis reggelire olyan későn kerül 
sor, hogy valamit feltétlenül ennie kell otthon 
is: egy szendvicset, gyümölcsöt, egy pohár tejet, 
kefirt, túrókrémet legalább. 

8. Ne csak a szokványos kérdéseket tegyék fel 
délután: mi volt a suliban, kaptál-e piros pon-
tot, stb. Arról kellene kérdezni, hogy ő miként 
érezte magát, vele mi történt. Ha igazi figye-
lemmel hallgatjuk, biztonságot ad neki a tudat: 
továbbra is ő a fontos, akkor is, ha nem ér el 
azonnal óriási sikereket. 

9. Nem szerencsés, ha napról napra, késő es-
tébe nyúló gyakoroltatással, otthon igyekeznek 
pótolni, (sokszor azért, mert mit szólnak majd a 
rokonok.... erről már korábban írtam.) helyre-
hozni azt, amit a tanító néni nem tudott elérni. 
Ez előbb utóbb komoly konfliktust szül a gye-
rek és a szülő között. 

10. Már a 7-8 évesek között is egyre több a 
neurotikus, pszichoszomatikus tüneteket muta-
tó kisgyerek. Egy egész élet sikerességében a 
tanulmányi eredménynél lényegesen nagyobb 
szerepe van a lelki stabilitásnak. 

A BIZTONSÁG-ról
Az országos statisztikák és tapasztalatok sze-

rint szeptember hónapban, a tanévkezdés idő-
szakában kiemelkedően magas az iskoláskorú 
gyermekek „veszélyeztetettsége”. Mit jelent ez 
a kacifántos szó, amit sokszor hallunk Tv-ben, 

rádióban... Ez jelenti közúti közlekedési balese-
teket, személy és vagyon elleni bűncselekmé-
nyeket, rossz szándékú befolyásolást, vagy akár 
tapasztalatlanságból fakadó átgondolatlan 
döntéseket.

A gyermekek - főleg a fiatalabbak - életkori 
sajátosságaikból adódóan nem mindig érzékelik 
a veszélyt bizonyos közlekedési helyzetekben. 
A tudatos közlekedési magatartás kialakításá-
ban, a bűncselekmények megelőzésében a pél-
damutatásnak, a felkészítésnek, a tanórai és a 
tanórán kívüli nevelésnek kiemelt szerepe van. 
Szeptemberben az egyik legfontosabb veszély-
forrás, hogy a gyermekek egyik napról a másik-
ra tömegesen jelennek meg a közlekedésben, 
ráadásul a szünidőt követően felszabadultab-
bak és figyelmetlenebbek is. A leggyakrabban 
előforduló probléma gyalogosok esetében az 
úttesten való szabálytalan átkelés, a körülte-
kintés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a 
szabálytalan irányváltoztatás, kanyarodás. 

Kecskeméti rendőrségi statisztika szerint a 
környező településeken -ebbe beletartozik 
Ágasegyháza is- jelen vannak a legális drogok 
(alkohol cigaretta, kávé, energiaital...) mellett 
látensen már megjelentek a tiltott „szerek” is. 
FONTOS: amennyiben valakinek cigarettát, al-
koholt, ismeretlen eredetű, alakú, formájú tab-
lettát, port vagy gyanús édességet ajánlanak 
kipróbálásra, azt ne fogadja el, és haladékta-
lanul szóljon az esetről egy ismerős felnőttnek 
- nevelőnek, szülőnek.

A Házirendet első napon átolvastuk közösen 
nebulóinkkal, de ez úton is felhívom a diákok 
(és szüleik) figyelmét arra, hogy értékes tárgyat 
(drága mobiltelefont, iPodot stb.) ne hozzanak 
magukkal az iskolába! A térítési díjat reggel, 
amikor érkeznek, azonnal hozzák az irodába, 

ne tartsanak maguknál pénzt a tanulók.
Fontos, hogy a diákok ismerjék azokat a te-

lefonszámokat, amelyeken keresztül segítséget 
kérhetnek: a rendőrség a 107-es, a mentők a 
104-es, a tűzoltók a 105-ös, a központi segélyhí-
vó a 112-es számon érhető el. 

Reggeli nélkül az agy sem indul be 
A számok drámaiak: egy tíz évvel ezelőtt fel-

mérés szerint akkor a gyerekek 25 százaléka 
nem reggelizett, jelenleg a serdülő lányok 40 
százaléka, a fiúk 32 százaléka nem eszik semmit 
reggelire. „A reggeli kapkodásba nem fér bele 
a reggeli” - mondta Huszár András gyermekor-
vos, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesü-
letének (HGYE) elnöke, az egyik napilapnak, aki 
szerint a reggelizés elhagyása növeli az elhízás, 
a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának 
kockázatát. 

Az iskolás gyerekeknek megfelelő mennyisé-
gű és minőségű „üzemanyagra” van szükségük 
ahhoz, hogy a legjobb formájukat tudják nyúj-
tani a tanórákon, de a reggeli a legtöbb csa-
ládnál - sajnos - kiment a divatból. Ha esznek 
is néhány falatot a gyerekek, az esetek döntő 
többségében ez nem nyújtja számukra a szük-
séges energia- és tápanyagmennyiséget. Már-
pedig nem várható el teljesítmény attól az isko-
lástól, aki reggeli nélkül indul el otthonról! 

A tanulás ugyanis az egyik olyan tevékenység, 
amely rengeteg energiát igényel, és ha nincs 
meg hozzá a kellő hasznos energiaforrás, lan-
kad a figyelem, hamarabb kikapcsol az agy. 

Ezt próbálta meg bebizonyítani az a kutatás, 
amely a minnesotai Gyermek, Család és Ok-
tatásügyi Minisztérium megbízásából készült. 
A szakemberek három éven át vizsgálták az 
általános iskolásokat, és az eredmények, bár 

meglepőek, önmagukért beszélnek. A kutatók 
megállapították, hogy azok a gyerekek, akik 
rendszeresen reggeliznek, jobban odafigyelnek 
az órákon, jobbak a jegyeik, fegyelmezetteb-
bek, ritkábban betegek, és a sportteljesítmé-
nyük is meghaladja azokét, akik üres gyomorral 
ülnek be reggel az iskolapadba. 

Az éhező szervezet tehát tanulási zavarokat 
produkálhat, amit a szülők egy gondosan ösz- 
szeállított és egyszerűen elkészíthető reggelivel 
könnyedén megelőzhetnének. 

A nap első étkezésénél érdemes szem előtt 
tartani, hogy ilyenkor nem hirtelen nagy men-
nyiségű energiára van szükség, hanem hosszabb 
időn keresztül tartó, folyamatos energiaellátás-
ra. Ezért nem ajánlottak a túlságosan cukros 
élelmiszerek, mint ahogyan a nehéz, húsos, 
zsíros ételek sem, mert ezek emésztése leköti 
a szervezet erőforrásait, és a tanulásra hosszú 
órákig nem marad energia. 

A gabonafélékből, álló, friss gyümölcsökkel, 
zöldséggel kiegészített reggeli segítségével a 
napot jól kezdhetjük, hiszen fokozatosan le-
bomló komplex szénhidrátokat, rostokat, állati 
eredetű fehérjét, vitaminokat és ásványi anya-
gokat tartalmaz! 

Az egészséges reggeli mindig tartalmazzon:
- valamilyen gabonafélét,
- gyümölcsöt
- bőséges minimum 3dl folyadékot
A gyermekeknek minimum napi 5x kell étkez-

ni. Tízóraira és a délelőttre minimum fél liter 
vizet (nem szénsavas) feltétlenül kell számítani. 

E szellemi útravalóval mindenkinek kívánok 
kollégáim nevében is nagyszerű, örömökben 
gazdag, kudarcmentes új tanévet!              

Tisztelettel: Lehoczkiné
Horváth Zsuzsanna

Bösztörpusztán
jártunk

Hírös Hét Fesztivál

Egyre sűrűsödnek
a hastánc fellépéseink

Augusztus 28.-án szombaton 
esős nap virradt ránk. A reg-
geli hosszúra nyúlt gyakorlás 
után fél kettőkor indult has-
táncos csapatunk a következő 
fellépésre. A helyszínre jutást 
ismét az értünk aggódó szü-
lőkkel oldottuk meg. Köszön-
jük nekik.

Úti célunk Hetényegyháza 
volt, ahol „tűzbe borult” a 
lovas pálya, ugyanis a kilen-
cedik alkalommal megrende-
zett Bográcsos Partira szólt a 
meghívásunk. Habár az időjá-
rás nem igazán volt kegyes a 
résztvevőkkel, közel hatvan 
főzőhelyen rotyogtak a bog-

rácsokba finomabbnál - fi-
nomabb ételek, mi meg csak 
nyeltünk nagyokat az ideges-
ségtől korgó gyomrunkkal.

Idei hatodik fellépésünkre 
készülődtünk, lelkiekben és 
testiekben egyaránt. A szer-
vezők színvonalas öltözősát-
rat biztosítottak nekünk, ká-
véval, frissítővel, pogácsával. 
A Yasmillah hastánc show-t 
oktatónk Renáta kezdte egy 
magánszámmal felkeltve a 
közönség érdeklődését, majd 
Lindával táncoltak két pörgős 
koreográfiát, utána Éva fellé-
pése következett. Ágasegyházi 
csapatunk eközben a színpad 

mellett fagyoskodott és druk-
kolt az előttünk lévőknek, a 
színpad előtt pedig egyre na-
gyobb tömeg gyűlt össze, ...de 
mi is sorra kerültünk. A jól be-
vált fátylas táncunk után a He-
tényi közönségnek mutattuk 
be először az újonnan megta-
nult látványos dobszólós ko-
reográfiánkat és ezzel zártuk 
a hastánc fellépést. Esett az 
eső, fújt a szél, a színpad pedig 
nedves - csúszós volt, úgyhogy 
megküzdtünk az elemekkel, 
de mindenki erején felül tel-
jesített, aminek meg is volt az 
eredménye, a közönség hatal-
mas tapsviharral, éljenzéssel ju-
talmazta az egész produkciót. 
Ez alkalommal debütált köz-
tünk három új csapattagunk: 
Sípos Krisztina, Bódog Réka, 
Ladányi Pálma. Életük első 
hastáncfellépésükön kiválóan 
szerepeltek, gratulálunk ne-
kik. További fellépők: Berkiné 
Berta Zsuzsanna, Búsné Szabó 
Klára, Jancsó Mónika, Berki 
Boglárka, Ladányi Zsanett, Ivá-
nyi Bernadett, Iványi Bianka.

Jancsó Mónika

2010 augusztusában először 
vett rész Ágasegyháza községe 
a Magyarok Országos Szövet-
sége által szervezett találkozón. 
Csáki Ildikó, Dókáné Kovács 
Erika, Révész Amália, Varga Já-
nosné, Kozma Józsefné, Bolyki 
János, Gyarmatiné Barta Edit, 
Szentmiklósi Lajos, lakosaink 
munkáinak, termékeinek és 
terményinek köszönhetően 
sikerült ízlésesen kialakítani a 
bemutatkozó kiállításunkat. A 
százezreket megmozgató or-
szágos  rendezvényen  katonás 
helytállást tanúsítottak az idei 

év leendő csősz párjai. A hőség, 
a tömeg és az égi áldás lesza-
kadása ellenére is azt mondom, 

hogy  küzdenünk kell azért, 
hogy segítsük községünk jó 
hírnevének öregbítését.

Tizenharmadik éve már, hogy a Kecskemé-
ti Hírös Hét Fesztiválon  büszkén mutassuk 
be a széles közönségnek, hogy mi-minden 
lelhető fel a fotóhomokunkon. Az idei te-
lepülési napon is szépen helyt álltak mind 
a fellépő fiataljaink, mind a kézműveseink, 
sőt a vendéglátásnak is nagy volt a sikere. 
Kérem engedjék meg, hogy Kecskemét Me-
gyei Jogú Város Polgármesterének szavaival 
mondjak köszönetet mindazon embereknek  
akik segítették a Hírös Hét Fesztiválon való 
települési megjelenésünket. „ Ezúton feje-
zem ki köszönetemet, hogy közreműködé-
sével, segítőkész hozzáállásával segítette a 
munkánkat, emelte a kiállítás színvonalát, s 
így hozzájárult a térség vendégváró jó hír-
nevéhez”. Kívánom, hogy összefogással az 
elkövetkező években is sikerüljön bemutatni 
községünk értékeit. 

Bornemisszáné
Varga Ilona
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

Adományok
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek akik 

csatlakoztak az Ezüst Idősek Klubja kezdeményezéshez 
és adományaikkal segítették a Sajópetri iskolásokat.

Több száz füzettel, színes ceruzával, ceruzával, több 
tucat iskolatáskával, tolltartóval és  25 kg szőlővel, 25 
kg szilvával és 50 kg  almával 2010.09.02-án  indultunk 
neki a nagy útnak. A szállítmányt 19 klubtag is elkísér-
te és egy színvonalas kis műsor keretében adták át a 
gyerekeknek az összegyűjtött adományokat.

Szép emlékekkel tértünk haza, jó volt segíteni és jól 
esett az az önzetlen szeretet ahogyan fogadtak. Az 
egyszerűség, a szerénység jegyében telt a nap mégis 
remekül éreztük magunkat és az idősek és a gyerekek 
elégedett arcukat látva fogalmazódott meg újra meg 
újra mint már oly sokszor szokott hogy  „megérte a 
fáradságot”.

ALAPSZOLGÁLTATÁS

* Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése a munkába lépés előtt 
és munkakör változtatáskor. 
* Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés 
kérdésekrol. 
* Időszakos alkalmassági vizsgálatok az előírás szerinti időközönként. 
* Indokolt esetben soron kívüli orvosi vizsgálatok végzése. 
* Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása a munkavégzés és a mun-
kahely egészségkárosító hatásának felmérése. 
* Munkakörülményekkel, védőfelszereléssel kapcsolatos felvilágosítás. 
* Foglalkozási betegségek vizsgálata, gondozása, bejelentése. 

A fentieken kívül minden olyan szolgáltatást biztosítunk, 
amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalko-

zás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.

TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS

* Gépjárművezetői és fegyverviselési engedélyhez szükséges vizsgála-
tok elvégzése.
* Menedzserszűrés kulturált környezetben várakozási idő nélkül hét-
végén is.
* Kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati képzés.
Kérjen árajánlatot!

Fizetett hirdetés: AM8SBO-118551

ÜZEMORVOSI SZOLGÁLTATÁS
Ballószögön  és  Kecskeméten

DR. BODONHELYI ZSOLT
+36-30-8530661  

E-mail:bodonhelyi@gmail.com
Teljeskörű és testreszabott

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
nyújtunk kedvező feltételekkel.

Az elhízás  
Elhízottnak tekintjük 

mindazokat, akiknek test-
tömege legalább 20%-kal 
nagyobb, mint az azonos 
korú, nemű és magasságú 
társaik átlaga, és ez a tö-
meggyarapodás a zsírszö-
vet mennyiségének meg-
növekedéséből származik.

Az elhízás két 
formában jelenik 

meg. 

Az egyik típus már gyer-
mekkorban észlelhető és 
egész életen át jelen van 
és az egész testre kiter-
jed, a másik forma legin-
kább 40 éves kor felett 
alakul ki, férfiaknál a 
hasra, nőknél a csípőre, a 
farra és a combokra ter-
jed ki.
Az elhízás legfőbb ve-

szélye, hogy növeli az 
idő előtti elhalálozás 
kockázatát és különbö-
ző betegségek megjele-
nésének kockázatát. A 
cukorbetegség előfordu-
lása négyszeres az elhí-
zottak között mint nem 
elhízottaknál. Hasonlóan 
gyakoribb a szív- és ér-
rendszeri betegségek, a 
magas vérnyomás beteg-
ség, az epekőbetegség, 

izületi betegségek elő-
fordulása.
Az elhízás világjelenség, 

Magyarországon a lakos-
ság kb. 25%-a elhízott.
Az elhízás legfőbb oka 

a túlzott táplálék bevi-
tel, a túl zsíros ételek fo-
gyasztása, és a táplálék 
rossz napi elosztása, az 
esti bőséges vacsora va-
lamint a főétkezések kö-
zötti nassolás (édességek, 
cukrozott üdítőitalok). 
Szintén elősegíti az el-

hízás kialakulását a moz-
gásszegény életmód, 
konfliktusok, bánat, 
kudarc, stressz amikor 
evéssel vezetjük le a fe-
szültséget.

Az elhízás 
megelőzése

Csecsemők anyatejes 
táplálása, energiadús 
táplálkozás kerülése, 
hogy megelőzzük a zsír-
sejtek számának és mé-
retének növekedését. Az 
egészséges táplálkozás 
népszerűsítése, főleg az 
állati zsírok arányának 
csökkentése a táplálko-
zásban, édességek, alko-
holfélék és cukortartal-
mú üdítőitalok kerülése, 

rendszeres testmozgás.
Ellenőrizzük évente 

a testtömegünket, fél-
évenként a vérnyomást, 
a vércukorszintet, hogy 
probléma esetén idejé-
ben lehessen elkezdeni a 
megfelelő kezelést. 

Testtömegindex

Leggyakrabban a  test-
tömegindexet  BMI/Body 
mass index/  használjuk 
a  testsúly megítélésé-
re. Ehhez a testsúlyt kell 
megmérni mérleg se-
gítségével, majd a test-
magasságot. A testsúly 
értéke kilogrammban, 
elosztva a testmagasság 
négyzetével méterben 
megadja a testömegin-
dexet. Normál tartomány 
ha az érték 20-25-ig 
mérhető. Ez alatt kó-
ros soványság, 25-30-ig 
súlytöbblet, 30-as érték 
felett pedig kóros elhízás 
állapítható meg. Szintén 
fontos érték a derékkör-
fogat mely értékkel a 
hasi típusú elhízás ismer-
hető fel.
A következő számban a 

helyes táplálkozásról fo-
gok írni.

Dr.Dull István

Hajóval Szentendrén
Nagyon jól sikerült a szentendrei kirándulás. Mint minden év-

ben ezen a nyáron is több kirándulást  szerveztünk, ezek közül 
a legtávolabbi a szentendrei volt. 45 fős csoporttal indultunk 
és Budapestről sétahajóval utaztunk tovább.  Különlegessége 
ennek a kirándulásnak a nagy csoportlétszám mellett, hogy 
nem csak klubtagok vettek részt hanem „külsősök” és kere-
kegyházi idősek is de ez csak még emelte a kirándulás színvo-
nalát és a jó hangulatot. Mindenki nagyon jól érezte magát új 
barátságok szövődtek és örömmel vontuk le a következte-
tést, hogy az ötlet jó volt és legközelebb is szervezünk hasonló 
programokat.

Ágasegyháza képviselete a „Falugondnokok Négyke-
réken megyei közlekedésbiztonsági vetélkedő”-n

A „Falugondnokok Négy-
keréken megyei közleke-
désbiztonsági vetélkedőn” 
Ágasegyházát  Tercsi István 
tanyagondnok képviselte 
és amint a versenyen való 
részvételéért kapott oklevél  
is bizonyítja nem is akárho-

gyan, ugyanis tanyagondnokunk a Bács - Kiskun megyei 
tanyagondnokok között az első helyezést érte el.

A kiemelkedő helyezésért és intézményünk illetve közsé-
günk méltó képviseletéért gratulálunk Tercsi István tanya-
gondnokunknak és munkájához kívánunk jó egészséget, 
kitartást és minden jót! 

Vas Gabriella 

MEGHíVÓ
Nyílt napok - 
Idősek napja”

rendezvényeire
Szociális 

Gondozási 
Központjában 

2010. október 1.
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Vallási életVallási élet
Kedves 
Olvasó!

Az iskolai  katolikus 
hitoktatás órarendje:

1.oszt. - Kedd 5. óra
2.oszt. - Szerda 5. óra
3.oszt. - Hétfő 5. óra
4.oszt. - Kedd 6. óra
5-6.oszt- Szerda 6. óra
7. oszt  - Péntek 6. óra
Bérmálási előkészítő  foglalkozásra a plébánián kerül sor,  amire  

az általános iskolát végzettek még  jelentkezhetnek.

Templom miserendje:
vasárnap : 8:30 órakor
hétfő, kedd, szerda, péntek - reggel 8:00 órakor.
szombaton  18:00 órakor
Templomunk búcsúját október 3-án tartjuk, amikor kivételesen 
a szentmise 10:00 órakor kezdődik.

Miért fontos 
a hitoktatás?

Az Ágasegyházai 
Református Egyházközség 

alkalmai, programjai:
Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Októbertől minden második kedden 16-18 fafaragó szakkör

A gyermekistentiszteletek októbertől indulnak!
A Baba-Mama kör októbertől indul minden második csütörtökön 1/2 10-től!

Októbertől szerdánként 17 órától Bibliaiskola indul, hogy jobban megérthes-
sük a Bibliát, megismerjük a történeteket, feltehessük kérdéseinket. Az alkal-
makat Dr. Egeresi László a Károli Gáspár Református Egyetem tanára tartja.

Szeptember 19. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Szeptember 26. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Október 3. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Október 3. vasárnap Gyermekistentisztelet 15 órakor
Október 6. szerda Bibilaiskola 17 órától
Október 7. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
Október 10. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Október 10. vasárnap Gyermekistentisztelet 15 órakor
Október 13. szerda Bibilaiskola 17 órától
Október 17. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Október 17. vasárnap Gyermekistentisztelet 15 órakor
Október 20. szerda Bibilaiskola 17 órától

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 az egyházfenntartói járulék fizetésére, 
lelkigondozásra, beszélgetésre. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségek-
kel!

A magyar ember számára 
a kenyér mindig az életet 
jelentette. Az apák a fia-
kat gyakran már egészen 
zsenge korban is befogták 
a kenyérkeresetbe, ami az 
elmúlt századokban bizony 
gyakran keserves és verej-
tékes elfoglaltság volt.

Amikor más nemzetek 
fohászkodnak kenyérért 
és életért, az is mindig az 
emelkedett áhítat könyör-
gése, de talán, amikor ma-
gyarul szól a  „mindenna-
pi kenyerünket add meg 
nekünk ma”, akkor az 
imában benne van az ezer 
esztendő minden bánata, 
vérkönnyes keserűsége, és 
a mindig megújuló remény 
a jobb életre, vagy legalább 
a túlélésre.

Azonban kérdéses lehet, 
hogy a mai, modernko-
ri társadalmakban, szinte 
mindegy, hogy a balkáni 
keletre gondolunk vagy a 
jólét nyugati partjaira, hogy 
vajon a kenyér ugyanazt 
jelenti-e az új nemzedé-
keknek, mint az apáknak 
és a nagyapáknak? Vajon 
még mindig meg van a 
becsülete a megszegett 
kenyérnek, mint ahogy 
megvolt régen, avagy talán 
az új nemzedékek termé-
szetesnek veszik, hogy az 
éhínséget a globális rend 
a harmadik világba száműz-
te? Pedig semmi sincs csak 
úgy magától. A hívő ember 
a köszönet kötelességét 
érzi Teremtője iránt ami-
kor a mindennapi kenyeret  
megszegheti. Szeptember 
19-én templomunkat ter-
ményekkel díszítjük. Szívet 
megható amikor az oltárt 
és környékét a sokféle ter-

mény ékesíti. Oda visszük 
köszönetünk jeléül mind-
azokat az életet jelentő 
terményeket, amelyeknek 
magját tavasszal bizakodva 
és a termés reményében 
vetettük a földbe. A nyár 
folyamán azt az  eső ön-
tözött a nap melege érlelt. 
Hála és a köszönet gesztu-
sa ez, hogy fáradozásunk 
nem volt hiábavaló. Ezúton 
is szeretném kifejezni kö-
szönetemet mindazoknak,- 
köztük  az Ágasegyházi 
Gazdakörnek - hogy ezt a 
hálaadó ünnepséget lehe-
tővé teszik. Munkájukat a 
Teremtő áldása kísérje.

A 145. zsoltár sorai kíván-
koznak ide: 

Minden szem terád vár,
te adsz nekik eledelt a 

kellő időben,
és  megnyitod a kezed, 

hogy minden élőt betölts 
javaiddal.

Igaz az Úr minden útja és 
jóságos minden művében.

Közel az Úr mindenkihez 
aki hozzá kiált,

mindenkihez aki tiszta 
szívből hívja.

(146.zsolt 15-18.)

A HISTORIA DOMUSBÓL
1930. július 20-án Szent 

Imre ünnepséget szervez-
tek. az ünnepségen meg-
jelent Zimay Károly Kecske-
mét város polgármestere, 
Kovács Sándor apátplébá-
nos és Verseghy Károly, 
budapesti központi nép-
szövetség titkára. A zsúfo-
lásig megtöltött templom-
ban Kovács Sándor tartott 
szentmisét és mondott 
nagyhatású szentbeszédet.

1931. Megnyílt az új közsé-
gi temető, amely a temp-

lomtól mintegy 100 méter-
re van, a vasúti síneken túl, 
míg a régi temető kb. 10 
km távolságra (35120/1931 
polgárm-i rendelet)

Január 28-án özv. Sikari 
Kovács Mihályné PRO EC-
LEZIA ET PRO PONTIFICE 
rendjelet kapott. Betegsé-
ge ( vaksága) miatt buda-
pesti lakásán 4. ker. kép-
író u. 4. sz. alatt vette át a  
megyéspüspök úrtól. Jelen 
voltak Dr. Szél Kálmán püs-
pöki irodaigazgató, Kovács 
Sándor, Károlyi Lajos.

Júliusban özv. Sikari Ko-
vács Mihályné a templom 
rossz cseréptetejét palával 
cseréltette ki és a templo-
mot kívülről újra festette. 
(2700 pengő)

Aratás idején olyan eső és 
jégverés keletkezett, hogy 
térdig érő vízből hordták ki 
a rozskévéket. A burgonyát 
is megpusztulva találták a 
földben. A nagy vizek miatt 
csak kerülőkkel tudtak a la-
kosok közlekedni. Ínségak-
ció az éhínség leküzdésére. 
A tél nyomorának leküzdé-
sére Károlyi Lajos szerve-
zésével akciót szerveztek a 
70 tagú Leánykőr, 39 tagú 
Legénygárda, 44 tagú Ol-
táregylet és a 48 tagú Nép-
szövetség összefogásával. 
A szervező bizottság tag-
jai: Károlyi Lajos, özv. Sipos 
Károlyné tanítónő, Károlyi 
Etel, Üveges Olga és Villányi 
Pál tanítók. 

Özv. Sipos Károlyné a 
templomnak egy művé-
szi kivitelű  kis szent Teréz 
szobrot ajándékozott  áll-
vánnyal együtt.

Farkas János
plébános

Úgy gondolom, mindany-
nyian szembesülünk napja-
ink tendenciájával, misze-
rint az az ember értékes, 
aki minél magasabbra jut. 
Igen ám, de milyen áron? 
Csalás, egymáson való át-
gázolás, mindenáron való 
érvényesülés. A média, az 
újság, a tévé, a filmek mind 
ezt sugározzák. Hány olyan 
filmet látunk, ahol emberek 
alamuszi módon, kijátsszák 
a másikat és így érik el cél-
jukat. Kell ez nekünk? 

Kedves Szülők, Nagyszü-
lők!

Önök mit szeretnének? 
Ilyennek szeretnék látni 
gyermeküket, amikor fel-
nő?

Nem? A hitoktatás segít-
het abban, hogy az Önök 
gyermeke, unokája ne ilyen 
legyen!

A Biblia azt mondja: „A 
teljes Írás Istentől ihletett, 
és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelés-
re.” 2Tim 3:16

Erről szól a hitoktatás is! 
A hittanórán a Bibliából ta-
nulunk, ahonnan származik 
az előbbi idézet. Vagyis a 

hittanórán arról tanulunk, 
hogyan éljünk tisztán, ho-
gyan legyünk jók, hogy ne 
bántsuk a másikat. Igazi ér-
tékekkel találkozhatnak a 
gyerekek a bibliai történe-
tekben. Erőt, buzdítást, bá-
torítást nyerhetnek ehhez 
a nehéz élethez. Mert igaz 
ember módjára élni sokkal 
nehezebb, mint csaló mód-
jára.

A Biblia hasznos a taní-
tásra: A gyermekeink azért 
járnak iskolába, óvodába, 
hogy tanuljanak. A hittan-
órán is tanulnak. Csak ott 
olyat, amit egyetlen órán 
sem: Istenről, Jézus Krisztus-
ról nem hall a gyermek más 
tanórán, csakis a hittanórán. 
Miért fontos, hogy hallja-
nak Istenről, Jézus Krisz-
tusról? Mert Jézus Krisztus 
tökéletes volt, akitől érde-
mes tanulnunk, hogy mi is 
jobban lehessünk.

A Biblia hasznos a fed-
désre: Bár tudom, hogy 
manapság, már nem lehet 
úgy fegyelmezni az iskolá-
ban, mint régen, de azért 
az iskolában bizony ha kell, 
megfeddik a gyermeket. A 
gyermeknek szüksége van 

a kiigazításra, hogy lássa, 
értse, mi a jó és mi a rossz. 
A hittanórán, erről is tanu-
lunk. Mi a jó és mi a rossz.

A Biblia hasznos a meg-
jobbításra: mindenki szeret-
né, ha gyermeke jó ember 
lenne. Ha sokan szeretnék, 
kedvelnék, sok barátja len-
ne. A Biblia megtanítja, ho-
gyan lehet ezt elérni.

A Biblia hasznos az iga-
zságban való nevelésre: 
Mert mi az igazság? Erre 
a kérdésre évezredek óta 
keresi a választ. Nagyon 
fontos kérdése volt már az 
ókori görög filozófusoknak 
is. A Bibliát olvasó ember-
nek Jézus válasza kell, hogy 
eszébe jusson: „Én vagyok 
az út, az igazság, és az 
élet.” Vagyis a gyerekekkel 
meg kell ismertetni Jézust, 
és akkor megismerik az iga-
zságot is.

A hittanóra tehát nagyon 
fontos ahhoz, hogy gyer-
mekeink igazán boldog, 
békés, szeretetteljes felnőt-
tekké válhassanak.

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

református lelkipásztor
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Civil szervezeteink életébõlCivil szervezeteink életébõl
Ágasegyháza I. Fuvaros lovas-fogathajtó versenye

Ica mama és a családban 
elvetett hit ereje...

II. Tiszaföldvári Artisztika 
Kupa és Grillázs Verseny

A Rigó család hosszú évtize-
deken keresztül élt a falu széli 
tanyájukon nagy szeretetben, 
nyolc gyerekkel. Most július 
18-án, szüleikre és elvesz-

tett testvéreikre emlékez-
tek a megmaradtak. Közös 
imádság után virágot vittek 
elhunytjaiknak, majd meglá-
togatták ősi tanyájukat, ahol 

gyermekkoruk kezdődött. 
Örültek, hogy valami még 
megmaradt belőle és rögtön 
egymás szavába vágva törtek 
elő a régi emlékek. - Ó, még 
itt áll egy eperfa! - Jaj, ez a ke-
mence maradványa!  - Anyu-
kánk de jó kenyereket sütött! 
A látogatás után elhatároz-
ták, hogy ezután minden 
évben augusztus 21-én ismét 
az emlékezésnek szentelik 
idejüket Ágasegyházán. Így 
érkezett el a nagy nap. A csa-
lád apraját, nagyját Kozmáék 
fogadták szeretettel és ren-
geteg lángossal. Süteményt, 
italt mindenki hozott, és im-
már a hatvan főre duzzadt 
család emlékezett.  

Borsodi Pálné 

Gyarmati Istvánné grillázs munkáját ezüst érem-
mel és diplomával jutalmazta a zsűri. Az elis-

meréséhez gratulálunk. Kívánjuk, hogy grillázs 
alkotásaival sokáig öregbítse kicsiny községünk 

hírnevét.

Önálló magánkezdeményezéssel és hatalmas össze-
fogással, kulturált környezet várta a versenyzőket és a 
vendégeket. A program színvonalas nyitó műsorral kez-
dődött és egyre emelkedő hangulattal folytatódott. Az 
akadályhajtás nehézségei után csikósbemutató emelte a 
feszültséget. A délutáni fuvaros vetélkedőn a segédhaj-
tók is bizonyíthatták ügyességüket a közel félezer néző 
örömére, akik hangos tapssal és éljenzéssel biztatták a 
versenyzőket. Az eredményhirdetés után hajnalig tartó 
mulatság zárta a program sorozatot.
Versenybíró: Csaplár Tibor, Bemondó: Csajbók Pál 
Fotocella - Hangosítás: Kovács András,
Titkár: Jancsó Bálintné, Jancsó Mónika
Benevezett versenyzők és segédhajtóik: Ács Ferenc-
Tóth Ferenc Ágasegyháza, Ájpli Mihály-Czigler Tamás 
Kunszentmiklós, Bene Bálint-Zsámboki István Orgovány, 
Bódogh István-Vancsai Sándor, Bukovszki Zoltán-Galamb 
Zoltán Ágasegyháza, Csaplár Tibor-Molnár Sándor Fü-
löpháza, Czigler Tamás-Ájpli Mihály Kunszentmiklós, Csi-
ki-Árpád-Csiki László, Cseh-Szakál Mihály-Takács Ferenc 
Ágasegyháza, Hajagos Edina-Horváth György, Hajagos 
József-Halász József, Hajagos Tímea-Tolvaj Norbert Fülöp-
háza, Joó Lajos-Kamasz András, Kiss László-Bolyki János, 
Király László-Szabó Dávid Ágasegyháza, Kopjár Sándor-
Marosi Benedek Helvécia, Matuszek Pál-Acél Pál, Molnár 
Gábor-Rapi István Orgovány, Nagy Imre-Tolvaj Norbert 
Ágasegyháza, Ordasi István-Ordasi József Kerekegyháza, 
Polyák Zoltán-Bodó Gusztáv Ballószög, Sajtos Mihály-Sza-
bó Dávid Ágasegyháza,  Sipos Gábor-Buha Róbert Fülöp-
háza, Sipos Tünde-Sipos Gábor, Tarcsi László-Tarcsi Márk, 
Tolvaj Norbert-Nagy Imre, Török Anita-Zerkula Albert, 
Tumbász Balázs-Fekete Zoltán Ágasegyháza, Varga Zol-
tán-Zsámboki István Orgovány, Viszús Szabolcs-Molnár 
Sándor Fülöpháza.                                   
Akadályhajtás: 15 akadály, pálya hossza: 400m, alapidő: 
105 mp.
Fuvaros vetélkedő: szénabála-, ölfa-, zsákrakodás, kocs-
ma akadály leküzdése.

Összesített eredmény:

Csikósok: Baski Viktor, Cseh-Szakál Mihály, Hegedűs Zoltán, 
Aczél Imre, Subicz Anna, Szabó Viktória, Polgár Mihály
Minden versenyző kapott egy üveg bort. Az Ungor & 
Ungor borház felajánlásából, emléklapot és mézeskalács 
figurát.
Különdíjak:  
Kupa: felajánlotta Csaplár Tibor
- legeredményesebb ágasegyházi versenyző: Tolvaj Norbert 
- legfiatalabb ágasegyházi versenyző: Sipos Tünde
Gyümölcskosár: legügyesebb segédhajtó: Ordasi József 
(felajánlotta Borcsi Butik)
Két tálca sör: legmesszebbről jővő versenyzőnek: Ájpli Mi-
hály, Czigler Tamás (felajánlotta Füredi János)
Bőr Puff: legszebben kiállított fogat: Kiss László (felajánlot-
ta Li-Nett Bútor kft.)
Négy lovas hintó grillázstorta: legjobb versenybírónak: 
Csaplár Tibor (felajánlotta: Gyarmatiné Barta Edit)
Ágasegyházi Fuvaros lovas-fogathajtó verseny támo-
gatói:
Polgármesteri Hivatal, Csaplár Tibor, Csajbók Pál, Li-Nett Bú-
tor kft., Ungor&Ungor Borház kft., Ungor Presszó, Borcsi 
Butik, Gyarmatiné Barta Edit, Galamb Róbert, Galamb János, 
Csernák László, Halász Gábor, Füredi János, Dr. Mészáros 
Imre, Dr. Dull István, Furkó Varga Dániel, Gubicza Ferenc, 
Nyúl Ferenc, Tompai László, Tarcsi László, Bódog Gyula, Ka-
masz András, Király László, Bukovszki Zoltán, Balla Antal, 
Kovács György, Kalmár Zoltán, Kókai Norbert, Kókai Milán, 
Tímár Imre, Hajagos József, Szőllősi Csaba, Szőllősi László, 
Galamb Zoltán, Ungor Barna, Ágasegyházi Polgárőr Egye-
sület, Szaszkó János.

Nagy Imre, Tolvaj Norbert 
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kí-
vül  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 kecs-

keméti 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: ifj. Marozsi Gábor  20/544-5137 
                 Vlaszák Bence  20/275-7376

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.: 76/388-352

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  

Ha „nAPlÓnK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalában, 
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja lapunkban 
minden hónap 5-ig a szerkesztőségben. 

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Anyakönyvi hírek
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Október 6-án emlékezzünk az aradi 
vértanúinkra 

1849. augusztus 13-án 
Világosnál a magyarok az 
orosz csapatok előtt letet-
ték a fegyvert. A tábor-
nokok úgy hitték, hogy 
az oroszok megvédelmez-
hetik őket a vérszomjas 
Haynautól, de csalódniuk 
kellett. Október 6-án fél 
hatkor először a golyó 
általi halálra ítélteket - 
Schweidel Józsefet, Kiss 
Ernőt, Dessewffy Ariszti-
det és Lázár Vilmost - ve-
zették a kirendelt kato-
naság közé. 12 katona állt 
fel velük szemben töltött 
fegyverrel, majd midőn a 
parancsnokuk kardjával 
intett, a lövések eldör-

dültek. Ezután következ-
tek az akasztófára ítélt 
tábornokok a következő 

sorrendben: Poeltenberg 
Ernő, Török Ignác, Lahner 
György, Knezich Károly, 

Nagy-Sándor József, Le-
iningen-Westerburg Ká-
roly, Aulich Lajos, Damjani-
ch János és Vécsey Károly. 
Ez utóbbi vértanú bünte-
tését - saját apja közben-
járásának köszönhetően - 
súlyosbították, mégpedig 
azzal, hogy őt akasztották 
fel utolsónak, vagyis végig 
kellett néznie társai kivég-
zését. Sorra búcsúztak el 
egymástól, Vécseynek már 
nem volt kitől búcsút ven-
nie, ő Damjanich holttes-
téhez lépett, és bár nem 
szívlelték egymást, most 
megcsókolta Damjanich 
kezét. Emléküket tisztelet-
tel őrizzük.

Simon István: Mirza
Ahogy első gazdája hívta,
mi is csak így becéztük: Mirza.
Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó,
mit magával hozott a kiscsikó,
mikor egy tavaszi vásár után
udvarunkba vezette apám.

Mirza, Mirza... mint rejtelmes talány
csendült a szó nagyanya ajakán.
Sehogy se akart békülni vele,
aztán ráhagyta: ,,Egye a fene
ezt a bolondos, furcsa szót.”
S így hívta ő is a kiscsikót,

kinek deszkából tákolt kaloda
volt istállónkban külön otthona.
Nappal persze ficánkolt nagyon,
játszott a tyúkokkal az udvaron.
Nyihított, dobbantott, majd megszaladt,
űzte a búgó szarvasbogarat.

Nagyanyát leste: ölbe fát ha vitt,
hát elkísérte a konyhába is.
Meglátta és kiáltott sikítva:
„Hej, de megijesztettél, te Mirza!”
S ráveregetve a kampós nyakra,
kockacukorral kicsalogatta.

Vasárnap, ha ballagott misére,
lányok között a csikó kísérte.
Kert alól, ha paprikát hozott,
mögötte Mirza ugrándozott
s selymes füvön, petrencék között,
így szerzett nagyanyának örömöt.

Örömöt, kedvet... Aztán egy napon
ebédnél így szólt apám: eladom,
sok az adó, lassan a sírba visz,
és télire majd kell a csizma is.
Ült némán a megrémült család,
mindenki letette a kanalát.

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki szervezte meg, és vezette az Ágasegyházi Gazdakört?
a. Lengyel András   b. Szórád István   c. Fleischmann Oszkár
2. Ágasegyházán szolgálatot teljesítő ref. lelkészek közül ki 
kapott díszpolgári kitüntetést   munkája elismeréséül?
a. Kovács István   b. Bagi László   c. Vancsai Lászlóné
3. Ki volt engedéllyel rendelkező vadász az alábbiak közül?
a. Varga János  b. id.Téglás Mihály c. Kurucz Sándor
4. Ki volt az az idős ember, aki 65 évesen kezdett hozzá az 
általános iskola befejezéséhez?
a. Nagy Jani bácsi    b. Kovács Józsi bácsi    c. Tercsi Imre
5. Az alábbi szőlőnemesítők közül kinek helyeztek el dom-
borművet Ágasegyházán?
a. Szegedi Sándor b. Kocsis Pál c. Mathiász János

A pályázat beküldési határideje: 2010. október 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára 

6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati lakás) 
Augusztus havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/a, 3/b, 4/b, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Potoczki Istvánné 6076 Ágasegyháza, 

Bajcsy-Zsilinszki E. u. 1.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes szóra-

kozást.                                            Szórád István ny.tanár

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye próbára 

tudását!
Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház 

és Sportcsarnok Könyvtára
Született:: 
Polgár Máté ( an: Duráncsik Györgyi)

Házasságkötés: Nem volt

Elhunytak: 
Cseh Szakál Jánosné Oskolás Ilona (78), 
Ricza Zsuzsanna (54)

Rejtvénypályázatok

  Ágasegyháza, 
Rákóczi u. 68. 
(Rendőrségi 

szolgálati lakás)
A beküldés 

határideje: 2010. 
október 5.

Augusztus havi 
pályázatunk 

nyertese: 
Farkas Istvánné 
Ágasegyháza, 

Kossuth l. u. 49.
A nyertesnek 
gratulálunk!

S kinek neve talány maradt, titok,
elvezették a kedves kiscsikót.
Áthajolva a pudvás kapufán,
nézte a távozót még nagyanyám,
és halkan suttogta, szepegte sírva,
mint legszebb szót a földön: Mirza, Mirza.


