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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 
Újra eltelt egy küzdelmes 

esztendő. Ebben az évben 
volt két komoly választás, 
voltak örömeink, bosszúsá-
gaink, fájdalmas vesztesé-
geink, és voltak sikereink.

Tapasztalatom szerint, 
nem oly bonyolult az em-
beri lélek, többségünk 
nyugalomra, biztonságra, 
szeretetre és megértésre 
vágyik.

Valamennyien sikere-
ket akarunk a családban, a 
munkahelyünkön, telepü-
lésünkön. Panaszból, eluta-
sításból nem épül fel egy 
helyi közösség, és a család is 
csak összefogással jut előre.

Egymáshoz való hozzáállá-
sunk nemcsak a mellettünk 

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
 
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni. 

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.

élő emberek jó közérzetét, 
de talán nem túlzás, ha azt 
mondom a mi életünk sike-
rességét is eldöntheti. Elég, 
ha a rövid nappalokra, a ké-
sőn érkező reggelekre és a 
korán leszálló estékre gon-
dolunk. Mindennapjaink-
ban is elég nagy a zűrzavar: 
év végi zárás, karácsonyi 
nagybevásárlás, takarítás, 
ajándékkészítés, családi 
programok torlódnak egy-
másra. Mégis a hozzánk 
közelítő ünnep, karácsony 
ünnepe egyre nagyobb 
fényességgel világít ebben 
a sötétségben. Várjuk a 
megérkezését, csendessé-
gét még talán akkor is, ha 
nincs kivel megosztanunk 

ezt a napot. Mi tehát a ka-
rácsony titka? Megmutassa 
a szeretet útját, hogy meg-
váltsa életünket. A szeretet 
nem forradalmakkal és tör-

vényerejű rendeletekkel, 
nem többségi szavazatok-
kal jön létre, hanem úgy, 
hogy rájövünk, szükségünk 
van egymásra. Gondoljunk 

gyermekeink örömére a ka-
rácsonyfa alatt, gondoljunk 
egy idős személyre, akinek 
elintéztünk egy-egy ügyet, 
gondoljunk önmagunkra, 
amikor sikerült elrendezni 
egy-egy nézeteltérést. Ha 
egymást segítjük, kiegészít-
jük egymás hiányosságait, 
értelmet és örömöt adunk 
egymás életének. 

Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele 
járó békesség tegye széppé 
az ünnepeket. 

Kívánom az új évben le-
gyen bennünk több meg-
értés egymás iránt, figyel-
jük magunkra és másokra, 
segítsük a rászorulót, le-
gyünk szolidárisak környe-

zetünkkel, tételezzük fel a 
mellettünk állóról, hogy ő is 
jót akar. S ha ez egy kicsit 
is változik, jobb lesz a köz-
érzetünk, s egyre inkább 
megtanulunk örülni egy-
más-, vagy tágabb környe-
zetünk sikereinek is, mert 
így jutunk előbbre.

Kívánok az új eszten-
dőben mindenek előtt jó 
egészséget, hitet, kitartást, 
erőt és sok örömet.

Az alábbi gondolattal kí-
vánok minden kedves ol-
vasónak nagyon boldog 
karácsonyt, kívánom, hogy 
mindenki számára, legyen 
meghitt az ünnep.

Füredi János 
polgármester

Múltunk
Az iskolákban 1944. április 1-én befejeződött a tanév. 

Mindenki aggodalommal várta a fejleményeket. Április 
13-án bombatámadás érte Ágasegyházát. Szerencsére 
ez a támadás még kárt nem okozott. (A mai focipályára 
esett.) Október hónapban minden éjjel német autók ro-
hangáltak Izsák felé. Ágasegyházán meg sem álltak  A 
hónap utolsó napján, október 31-én a németek felrob-
bantották a gyönyörű, emeletes vasútállomásunkat. 

A képek illusztrációk, a tervrajzot a Bács-Kiskun Megyei Önkorményzat Levéltára, 
a fotót a MÁV Szegedi Igazgatósága bocsátotta rendelkezésünkre 

Megemlékezéseink:
Adventi várakozás  
Készülődés az ünnepekre

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hírdetésfelvétel

Békés, áldott
karácsonyi

ünnepeket és
eredményekben gazdag

új évet kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

A robbantással a lakosság körében hatalmas zűrzavar 
keletkezett. Nem kellett kilakoltatási parancsra várni. 
Mindenki csomagolt és menekült! Kevés olyan ember 
volt a 10.000 kh területű Ágasegyházán, aki nem ült fel 
a pániknak, rémhíreknek és otthonában maradt.

Ilyen előzmények után érkezett el Ágasegyháza pusz-
ta sorsdöntő napja: 1944. november1. Gyönyörű, napfé-
nyes, szélcsendes idő volt, amikor három szovjet páncé-
los autó kanyarodott be a Daróczy tanya felől. Az elsőn 
fehér zászló lengett, és a benne álló katonák barátsá-
gosan integettek az előmerészkedő emberek felé.

Már elsején délután, mire a felszabadítók megérkez-
tek, és másnap, jóformán a lakosok mindnyájan visz- 
szatértek otthonaikba. És ezzel együtt a megszokott 
élet is visszaérkezett. Azonnal hozzákezdtek az utak, 
a vasút helyreállításához. Folytatták a betakarítási 
munkákat is.

November 28-án, Langó Mihály körzetvezetővel az 
élén megalakult egy bizottság, mely a csendre, közellá-
tásra és a tanulásra felügyelt. December hónapban már 
rendes tanítás volt az iskolákban. 

1945. március 15-én megjelent a földbirtokreformról 
szóló törvény. Az ágasegyházi államosítási ügyeket Dr. 
Végh Sándor járásbíró elnökletével a Megyei Földhiva-

tal Tárgyaló Tanácsa intézte. Első ténykedése az volt, 
hogy a Fleischmann és Platter-féle ingatlanokat állami 
birtoknak ítélte. A 600/1945 ME. sz. rendelet a nagybir-
tokok szétosztásához vezetett. A magyar paraszt ősi 
álma valóra vált - „Azé a föld, aki megműveli” - így 
szólt a kommunista párt jelszava. 

„ Az a föld pedig, amit kaptatok, a tiétek. Ha valaki 
hozzányúlna, ásóval, kapával védjétek meg” - mondta 

Rákosi Mátyás az 1945-ös 
földosztáskor. Az így ki-
alakult paraszti kisgazda-
ságok biztosítani tudták 
Ágasegyháza pusztán is a 
lakóknak a megélhetést, 
a kenyeret. Megszűnt az 
éhínség, de a szegénység 
nem.

Létre jött az ideiglenes 
Kormány, melynek leg-
főbb feladata volt az or-
szág újjáépítése. Főbb in-
tézkedései közé tartozott 
a romok eltakarítása, a 
gyárak termelésének bein-

dítása, a közlekedés helyreállítása, az éhínség megszün-
tetése, a közigazgatás és a politikai élet újjászervezése. 
A helyi demokratikus erőkből Nemzeti Bizottságok ala-
kultak, a csendőrséget feloszlatták.

1945. májusában Ágasegyháza területén megszervezik 
a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetét, melynek 
tagjai a földosztás oroszlánrészét végezték. Helyi titká-
ra Kordes János lett, tagjai Bolyki János, id Zrínyi János, 
Beke András, id. Balogh István, Felvágner Károly lett.    

Megkezdődik a munka a földeken. Megjelennek Pest-
ről és más városokból az éhező emberek, kereskedők, 
üzérek, feketézők, akik élelmiszert vásárolnak, cserél-
nek ruhákért, más használati tárgyakért. Az újonnan 
földhöz jutottak a DÉFOSZ-ba tömörülnek, a MKP helyi 
szervezete munkára termelésre ösztönzi a lakosságot. 

Júliusban egyre szállingóznak haza a katonák, a hadifog-
lyok. Szaporodik a munkáskéz és egyre nő az infláció.

1945. november 1-én először választunk Magyarorszá-
gon. Nyertese a Kisgazdapárt, második a Szociáldemok-
rata Párt, harmadik az MKP. Koalíciós kormány jön létre 
a Kisgazdapárt és a Magyar Kommunista Párt együtt-
működésével.

(Forrás: Ágasegyháza 1974, Ágasegyháza 2000.)
(Folytatjuk. Szerk.) 
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Olvasóink, és terjesztőink véleménye újságunkról

Szórád István

Makula Józsefné Borika

Farkas Istvánné

Rácz Renáta

Feketéné Szuromi Etelka

Tóth - Laczkó Mónika

Szórád Hauch Edit

Sztakó Mihályné, Ártim Liána, Börönde Lászlóné
Orgovány és Vidéke Takarék Szövetkezet

Vincze Béláné

Hajma Dezsőné Erzsike

Góbor Ferencné

Ürögdi Erzsébet

Vlaszák Bence

Összességében elfogad-
hatónak tartom az újságot. 
Hiányolom, hogy az önkor-
mányzat és a civil szerve-
zetek nem nyújtják azt az 
információt, amit a lakosság 
elvárna. Sokkal jobban kelle-
ne tájékoztatni a lakosságot. 
A civil szervezetek és a na-
gyobb vállalkozások életük-
ről legalább negyedévente 
- félévente készítsenek tájé-
koztatást. Az önkormányzat 
részéről pedig folyamatos 
informálást várnák el. Az, 
hogy mi van fönn (ország-
gyűlés) az minket 10%-ban 
érint, de az, hogy mi van ná-
lunk Ágasegyházán az 90%-
ban érinti és érdekli a lakos-
ságot. A múltúnk cikket és 
rejtvénypályázatot kapasz-
kodó forrásnak tekintem, 
lesz aki még 100 év múlva is 
ezt felhasználhatja múltjának 
kutatására. Ez az újság addig 
fog működni, amíg lesznek 
önkéntes segítők és támoga-
tók, de addig is hozni kell ezt 
a minőséget. Csak gratulálni 
tudok a szerkesztők munká-
jához, és sok sikert kívánok. 
Csak így tovább.

Sok érdekességet találok az 
újságban, például én a Valen-
tin napot teljesen máshogy 
képzeltem el. Nagyon örülök 
a sok információnak, mivel 
általában itthon tartózko-
dok az újságból, értesülök a 
faluban történtekről. Mindig 
nagyon várom az új számok 
megjelenését, és rögtön a 
rejtvényfejtéssel kezdem. A 
polgármesteri hivatalban tör-
téntekről szívesen olvasnék 
bővebben, ülések anyagai, 
megszavazott határozatok. 
Szórád Pista bácsinak sok erőt 
és egészséget kívánok és re-
mélem, még sokáig törhetem 
a fejem a tanulságos kérdé-
sein, sokat tanulok belőlük. 
Ildikónak is kitartást és egész-
séget kívánok. A lakosságnak 
Békés Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Évet.

Nagyon örülök, hogy eze-
ket, a régi hagyományokat 
előhozták, csodálattal ol-
vasom. Érdekel a falu mű-
velődése, segítem is őket, 
ahol csak tudom. Szépítem, 
gyarapítom a falut, szeretek 

Minden hónapban meg-
vesszük az újságot. Nagyon 
szívesen olvasok a kisisko-
lásoknak rendezett progra-
mokról, a civil szervezetekről, 
amiket mindig sok képpel 
körítenek, így még jobban 

Az Ágasegyháza Napló című 
havi lap nagyon elnyerte a 
tetszésemet. Nagyon tetszik, 
hogy a falu apraja - nagyja 
számára adnak tájékozta-
tást. Tetszik, hogy a lapban 
sok mindent megtudhatunk 
községünk múltjáról és jele-
néről. A szerkesztőségnek a 
jövőben is további jó munkát 
kívánok. Köszönjük.

Keresik az újságot az emberek, van több visszatérő vevő 
is. Aki nem takarékos ügyfél az is bejön és itt veszi meg 
az újságot. A nyugdíj és a vízszámlás időszak a legjobb, 
sokan a párjukat küldik el a lapért. A testületi ülésekről 
szeretnénk bővebb információkat kapni, és a település jö-
vője is érdekelne. Fiatalok lakáshoz juttatása. Telkek sorsa. 
Utunk a jövőbe.

segíteni az időseknek és a fia-
talságnak egyaránt. Többször 
jelentek már meg verseim a 
lapban, amiért nagyon kö-
szönöm a lehetőséget a szer-
kesztőségnek. Jó ötlet lenne, 
ha több helyi írású költemény 
kapna helyet az oldalak kö-
zött, és szívesen olvasnák 
évszakhoz, ünnepekhez kap-
csolódó recepteket is. Az a 
meglátásom, hogy a falubeli-
ek igényes emberek, igénylik 
a szép és jó dolgokat maguk 
körül, és ez az újságra is igaz. 
Tisztelettel: Borika

A képekre jobban oda kel-
lene figyelni, hogy tartalom 
is legyen rajtuk (sörsátor üres 
padokkal). Jó lenne, ha több 
embert szólaltatnának meg 
riportalanyként. A múltunk 
rovat nagyon tetszik minden-
kinek. Nálunk általában el-
fogy a lap, sokan már hónap 
elején az új számokat keresik. 
A tartalommal kapcsolatban 
elégedettek a vásárlóink.

Mindig várják a friss számot 
az emberek. Szeretik benne 
az érdekességeket, nemtet-
szésüket nem fejezik ki. 50 
példányt kap a bolt, ebből 
csak pár példány marad meg. 

Nagyon örülök, hogy hó-
napról hónapra kezembe 
vehetem az ágasi újságot. 
Nyugdíjasként a sok házi-
munka mellett szívesen ol-
vasgatok. Kedvenc oldalam 
a civil szervezetek beszá-
molója. Nem vagyok tagja a 
nyugdíjas klubnak, de szíve-
sen olvasok az általuk szerve-
zett programok beszámolói-
ról, néha én is részt veszek a 
rendezvényeken. Másik ked-
vencem a címlapon szereplő 
„Múltunk”, ami azért kedves 
számomra, mert előfordult, 
hogy személyes ismeretség 
kötött a személyhez, akiről 
épp szó volt. Köszönöm a 
sok érdekes olvasmányt, sok 
sikert kívánok a jövőben is!

Mindig a megjelenéskor 
fogy jobban az újság. A hó-
nap elején már a követke-
ző számot keresik a vevők. 
Jobban az idősebb korosz-
tály veszi a lapot. Vissza-
jelzéseket nem hallottunk. 
Elég sok lapot forgalma-
zunk, 100 példányból múlt 
hónapban 73 db kelt el.

Szerintem sokat fejlődött 
az újság az elmúl egy év alatt. 
Még több riportot szeretnék 
olvasni, az emberek magán-
véleményét. Például a faluház 
újításáról. Engem a stabil szín-
pad szétrombolása nagyon 
fájón érintett, a mobil szín-
padnak nem lesz olyan vará-
zsa, függöny, öltöző hiány. Az 
újságra visszatérve szeretnék 
az újszülött babákról fényké-
pet látni az anyakönyvi ro-
vatban, és jó lenne a képvise-
lőtestületi ülésekről bővebb 
felvilágosítást kapni. Istentől 
megáldott, szeretetteljes, bé-
kés karácsonyt kívánok és az 
újévhez boldogságot.

BÚÉK – Bízd Újra Életed 
Krisztusra

Karácsonyi emlék
Amit elmondok, messze régen,
hol volt, hol nem volt, mint mesében.
Emlékére kigyúl ma orcám:
Olyan szép, hogy igaz se volt tán.

Apám, anyám titokba ketten 
fenyőt díszítettek, nagyot.
A kulcslukon beleselkedtem,
de nem tudták, hogy ott vagyok.
Azt hitték, hogy a kuckóban alszom
s a dunyhába temetve arcom, 
kisangyalkákkal álmodom.
Naivak voltak ők nagyon.
A kulcslukon, mint távcsövön át,
láttam: apám egy asztalon állt
s a fenyő gallyai felett
valamit épp teregetett.
Anyám is ott sürgött alatta,
a sok csudát feladogatta,

s rámosolygott sietve, sorba
minden díszre, szaloncukorra.
- Jaj, valamit még benn feledtem!
hallottam a hangját ijedten.
S én iszkiri, riadt egérként
elbújtam a dunyhába végképp.
Egy darabig fülelve vártam,
míg elnyomott lassan az álom.
Csodálva láttam akkor őt:
anyámnak angyal-szárnya nőtt,
apámnak is...., s az ég alatt
repültek, mint az angyalok...

Már több, mint harminc éve ennek,
az évek is velünk repültek.
Apám, anyám is megszentült,
elnyelte őket az idő, s a föld.
S gyermekeink már - jól tudom
bennünket lesnek a kulcslukon.

                          (Füle Lajos)

átélhetők. Az egészségügyi 
cikkeket is kedvelem, mindig 
valami új ismeretet ad szá-
momra. Szívesen olvasnék 
még film- és zenekritikákat, 
aminek megírására biztosan 
lenne sok jelentkező. Össze-
foglalva nagyon köszönöm, 
hogy minden hónapban ol-
vashatok a lakhelyemen tör-
ténő eseményekről! További 
jó munkát kívánok!

Minden lapszám elkel, ami 
a mi intézményünkhöz kihe-
lyeznek, ez havonta 40 db, 
főleg az idősebb korosztály 
veszi. A tanyagondnokok 
külterületre is hordják az új-
ságot, így az olyan emberek-
hez is eljutnak a hírek, akik 
nem tudnak, vagy csak nagy 
nehézségek árán tudnának 
bejönni a faluba. Tetszik, 
hogy nagyon jó átfogó képet 
kapunk a település életéről, 
vallás, intézmények élete, 
rejtvény, nevezetes napok. 
Szeretnénk betegségismer-
tetőket, betegségek elleni 
védekezéseket, egészség-
megőrzési tanácsokat is látni 
a lapban és esetleg még több 
érdekességet. Szeretnénk 
az intézményi programokat, 
ünnepségeket, utazásokat 
hamarabb tudni, hogy legyen 
ideje a lakosságnak felkészül-
ni, és hogy előre tudják, hogy 
következő hónapban milyen 
programra készülhetnek. 
Kellemes Ünnepeket Kívá-
nunk az olvasótábornak, és 
további sok sikert a szerkesz-
tőség munkájához.

Ahogy látják a pulton az új 
számokat, egyből kérnek be-
lőle. Jó lenne, ha a falu min-
den részéről lennének cikkek. 
Inkább a jelenről olvasnánk 
többet nem a múltról.

Úgy ahogy van nagyon jó 
az újság. Különösen tetszik a 
múltunk rovat, fiatal korom 
ellenére érdekesnek tartom 
Ágasegyháza múltjának tör-
ténetét. Szívesen olvasnák 
még többet a régmúlt törté-
nelméről. További sok sikert 
a szerkesztőség munkájához.



2010. december 3. oldalÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Országos 
döntő

Nyílt tanítási nap
November 16-án, a nyílt 

napon szülők, családtagok 
látogathatták az iskolai 
tanórákat. Ilyenkor bete-
kintést kaphatnak az órai 
munkára és megfigyelhetik 
csemetéjük teljesítményét, 
viselkedését. Ez a kép nem 

biztos, hogy teljesen hiteles, 
hiszen a gyerekek ilyenkor 
izgatottabbak, jobban meg 
akarnak felelni a szülői el-
várásoknak. Van, akinél ez a 
jobb teljesítményt eredmé-
nyez, de van, aki elbizonyta-
lankodik és félénkebb lesz. 

Mi nagyon örülünk, ha sok 
szülő kíváncsi a gyermekére 
és az iskolában folyó mun-
kára. Az alsósoknál szép 
számú látogatónk volt, de a 
felsősöknél, ahogy nagyob-
bak a gyerekek úgy csökken 
az érdeklődés.

Szavalóverseny
December 6-án 19 izgatott, jól felkészült 

3-4 osztályos nebuló állt ki a szülők és a 
zsűri elé, hogy elszavalja a megtanult ver-
sét. Bemelegítésként Magdi nénivel egy 
télapós mondókát mondtak el közösen, 
majd sorszámot húztak, ami egy papír-
mikulásba volt elrejtve. Mindenki dicsé-

retet érdemel, hiszen szépen szerepeltek 
a versenyzők. A szülők és az érdeklődők 
jól szórakoztak. A zsűrinek nem volt kön-
nyű dolga kiválasztani a legjobbakat. A 
helyezettek: 1.hely: Németh Viktor, 2. 
hely: Berta Alexa, 3. hely: Vincze Luca és 
Ürögdi Ábel.

Lovas Világkupa
Budapesten a Sportaré-

nában rendezték meg a 
Lovas Világkupát. Lovas 
bemutatók, díjugratás, 
fogathajtás is szerepeltek 
a gazdag programban. Is-
kolánkból 50 tanuló vett 
részt a december 3-án 
délelőtt lezajlott, érdekes 
programon. A belépőt in-
gyen kaptuk, csak az uta-
zást kellett kifizetni. Négy 
tanulónak jutalomból azt 
is finanszírozta a szülői 
munkaközösség. Reggel 
egy kicsit csúszott az indu-
lás, mert az egyik tanuló 

elaludt. Két órás buszo-
zás után érkeztünk meg a 
sportcsarnokba, ahol gyor-

san elfoglaltuk a helyün-
ket, mert már kezdődött is 
a díjugratás. Ezután kozák 
lovasok fergeteges bemu-
tatója következett. Volt 
még lovas tornabemutató, 
lovas váltó, pónilovak ver-
senye, lóidomítás és még 
sorolhatnánk. Nagy él-
mény volt egy ilyen hatal-
mas csarnokban a sok ezer 
gyerekkel együtt szurkolni. 
Gyorsan eltelt a délelőtt. 14 
órakor sok élménnyel gaz-
dagodva indultunk haza. 

Mikulás buli
A suliba már december 2-án 

eljött a Télapó. A 8. osztályo-
sok szervezték a vigasságot, 
a szülők pedig biztosították 
a sok finomságot a büfében. 
Az alsósok játékával kezdő-
dött a délután. A tanító né-
nik által levezényelt játéko-
kon sokan, nagy lendülettel 
vettek részt. A vidám szóra-
kozás végén közös éneklés 
kezdődött, majd megérke-

zett a várva várt Mikulás és 
hozzálátott az ajándékok 
kiosztásához. Előtte minden 
osztályról mondott valamit, 
amiről magukra ismerhettek 
a gyerekek. Többnyire di-
csért, de azért volt dorgálás 
is. Ajándékosztás után egy 
kis tánc, majd következett a 
tombolahúzás. Sok boldog 
nyertes örömmel vette bir-
tokába a nyereményeket. 

Ezután a felsősök számára 
kezdődött a buli. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy a fiúk 
többsége nem szeret tán-

colni, így a lányok viszik a 
prímet ilyenkor. Késő este 
fáradtan, de vidáman indul-
tak haza a résztvevők.

Foci Helvécián
December elsején délelőtt Helvécián szere-

peltek a 3-4. osztályos fiúk egy focitornán. 
Bodor Levente, Kókai Milán, Kamasz Gergő, 
Simon Zoltán, Cseh Kristóf és Tutó Andrea 
összeállítású csapat a 3. helyen végzett.

Délután a nyolcadikosok (Balogh Márk, 
Tarcsi Márk, Utasi Ferenc, Kovács Milán, 

Tapodi István, Laczi Bence) már jobban 
szerepeltek. Három győzelemmel, meg-
nyerték a tornát és a torna gólkirálya is 
ágasi lett, Utasi Ferenc. 

Másodikán a 5-6. osztályosok (Mészáros 
Bence, Fekete Zoltán, Szaszkó Zsolt, Ka-
masz Milán, Nagy Krisztofer, Dóka Dávid, 
Vér Bence) második helyen végeztek. Egy 
győzelem, egy döntetlen és egy vereség 
elég volt ehhez a helyezéshez.

Mikulás 
Kupa

December 7-én volt lehe-
tőség a Sportcsarnokban 
rendezett hagyományos 
Mikulás Kupán javítani. Ga-
lamb Zoltán, Fekete Zoltán, 
Szaszkó Zsolt, Kamasz Mi-
lán, Dóka Dávid, Iványi Lász-
ló, Vér Bence, Szűcs Szilvia 
összeállítású csapat javított 
is, hiszen egy vereség mel-
lett most két győzelmet 
aratott. Sajnos ez is csak a 
2. helyezéshez volt elég.

Készíts saját kezűleg 
ajándékot!

Iskolai programok
December 20.   Iskolai ünnepség, 
 Különböző nemzetek karácsonya.
December 21.  Tanítás nélküli munkanap. 
 Nevelési értekezlet.
December 22-től, január 2-ig téli szünet.
Január 21.  Félévi bizonyítványok kiosztása. 

Itt járt a Mikulás...

December 12-én, vasár-
nap Budapesten, a Mű-
szaki Egyetemen rendez-
ték meg az Arany János 
Magyarverseny országos 
döntőjét. Iskolánkat kép-
viselő Marozsi Szimo-
nettát szülei és magyar 
tanára, Rakonczainé Vár-
konyi Mária kísérte el. 
A verseny mellett nagy 
élmény volt a egyetem 
megtekintése is. Szimo-
netta remekül helytállt, 
hiszen a több száz ver-
senyző közül az előkelő 
8. helyezést szerezte 
meg. Gratulálunk! 

Kézműves délutánra vár-
tuk iskolánk tanulóit de-
cember 9-én, csütörtökön. 
Mindenki maga készítette el 
azt az ajándékot, amit csa-
ládtagjainak szeretne majd 
adni. Ötven-hatvan kisdiák 
fordult meg a kézműves 
foglalkozáson. Volt, aki fe-
nyőtobozból készített apró 
karácsonyfát. Gyönyörű 
origami képeslapok szület-
tek. A legtöbben angyalkát, 
harangot és szalvétagyűrűt 
készítettek. A legügyeseb-

bek karácsonyi üdvözlőla-
pot készítettek. Öröm volt 
látni az ügyeskedő kezeket, 
a csillogó szemeket. Nagyon 
jó hangulatú délutánt töl-
töttünk együtt.

Ártim János igazgató

2010. december 2-án délután látogatott el hozzánk a Mi-
kulás. 

Nagy izgalom, készülődés előzte meg ezt a napot. A gyere-
kekkel sok szép verset, dalt tanultunk, sokat beszélgettünk, 
és elképzeltük milyen is lesz amikor majd bekopogtat hoz-
zánk. 

Amíg ezen a szép délutánon a Mikulásra vártunk, a Légha-
jó Színház szórakoztatott minket kellemes műsorával. Mesé-
jükből megtudhattuk, hogyan változott a gonosz Viharella 
boszorkány kedves tündérré. Énekeltünk, verseltünk, még 
táncra is perdültünk. Egyszer csak a nagy hóesésben betop-
pant hozzánk a Mikulás. A Mikulás bácsi személyében egy 
kedves, meleg szívű, ajándékot osztogató bácsira leltünk. És 
bizony elmondhatjuk, hogy mindenki jó volt itt az oviban, 
senki nem ment haza üres kézzel. Még a Mikulás bácsi sem, 
hiszen a gyerekek rengeteg rajzzal kedveskedtek neki. 

Reméljük jövőre ismét ellátogat hozzánk, várjuk szeretet-
tel!

Köszönjük szépen Gyarmatiné Barta Edit és az SZMK se-
gítségét!

Zakarné Salamon Anita
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

A II. adventi gyertyagyújtásunk

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Hétfő 17.15 - 18.15 Aerobic edző: Bús Szilvia
 19.00 Teremfoci
Kedd 17.00 - 19.00 Kung-Fu edzõ: Serflek József
Szerda 16.00 - 17.00 Hastánc tartja: Jancsó Mónika
 17.15 - 18.15 Aerobic edző: Bús Szilvia
Csütörtök 19.00 Teremfoci
Péntek –
Szombat 8.45 - 10.00 Hastánc oktató: Juris Renáta
 10.00 - 12.00 Kung-Fu edzõ: Serflek József

Galéria Büfé
KínálatunKBól:

kávé, capuccino, forró csoki,
üdítő, édesség,

hamburger, hot-dog, meleg-szendvics,
Várunk mindenkit szeretettel!

SZalOnCuKOR VáSáR
Kókusz, zselés, sportszeletes, gumis, túrós, marcipános, konzum, 

konyakmeggyes
Nyitva tartás: hétfőtől – szombatig 6.30 – 20.00

II. Őszköszöntő hastánc gála

2010. november 27.-én Szegedre men-
tünk a Bálint Sándor Művelődési házba 
hastáncos csapatunkkal.

Fellépők:
Aisha hastánc – Szeged
Balata tánccsoprt – Szeged
Sana hastánccsoprt – Bordány
Zaaherah táncosai – Bácsalmás
Yasmillah és tanítványai – Ágasegyháza
Egy gyönyörű szép színvonalas hastánc 

esten vehettünk részt fellépőként. Csodá-
lattal figyeltük a többi csapat profizmusát. 
Nekünk, kezdőknek fura volt az öltözői 
forgatag, ahogy 40 hölgy összezsúfolód-
va készülődött, átöltözött két fellépés 
között, mindenki segítette, támogatta a 
számára ismeretlen táncosokat egy igazi 
hirtelen összekovácsolódott közösséget 
alkotva. Mesébe illő hastáncos ruhákat 
csodálhattunk meg, sok ötlettel gazda-
godva már mi is a következő fellépőru-
hánkat tervezgetjük.

Az est különleges élményt adott, és a fel-
lépésünk közbeni és a végéig tartó tapsvi-
har biztosított arról, hogy jó amit csinálunk, 
és nem szabad feladni a bántó kritikák 
ellenére sem. Kívánom kis csapatunknak, 
hogy legyünk kitartóak és folytassuk to-
vább, amit elkezdtünk a nehézségek elle-
nére is. Tanuljunk minél több koreográfiát 
és jussunk el még több fellépésre.

Szegedi fellépőink: Búsné Klári, Berkiné 
Berta Zsuzsanna, Sípos Krisztina, Bódog 
Réka, Berki Boglárka, Jancsó Mónika. 

Köszönjük oktatónk fáradtságos munká-
ját, és a lehetőséget, hogy meghívtak min-
ket egy ilyen színvonalas estre.

Következő fellépésünk december 17.-
én lesz a Kecskeméti Piarista gimnázium 
dísztermébe, ahol a Lajali Al Sharq Orien-
tális Táncest keretein belül, amit Yasmillah 
szervez, mutathatjuk be először újonnan 
tanult koreográfiánkat, és az eddig tanult 
táncokat is.                      Jancsó Mónika

Az idén is házhoz ment...

Bizonyára nem sokan 
gondolták még végig, hogy 
mi-minden is kell ahhoz, 
hogy egy rövid időre az 
emberek megálljanak, és 
egymásra figyeljenek. Nyi-
tottság, egészséges kíván-
csiság, empátia? Titkok és 
tudományok ismerője nem 
vagyok, de hiszem, hogy 
szépszóval, szeretettel, ki-
tartó munkával sok akadály 
küzdhető le. Mindazok az 
emberek, akik segítették 
a II. adventi gyertyagyújtás 
megvalósítását, mindezt 
tették csendben és önzetle-
nül. A „köszönöm szépen”-
en kívül, csak munkát tud-
tam adni nekik és Ők mégis 
segítettek. Azon voltak, 
hogy miként tudnák a kö-
zösség épülése érdekében 
magukat hasznossá tenni. 
Valóban igaz, hogy „sok 
kicsi sokra megy” hiszen a 
hagyományteremtő prog-
ram egy-egy részét más-
más emberek segítették. 
Az Ő jótékony, önzetlen 
segítségnyújtásuk nélkül 
nem gyúlhattak volna ki a 
fények az adventi koszorún 
és a „nagykarácsonyfán” 
és nem valósulhatott volna 
meg az ünnep végén a kö-

zös megvendégelés. Őszin-
te köszönetemet a szere-
tet himnuszának néhány 
sorával szeretném kifejezni 

mindenkinek, aki munkájá-
val, részvételével támogat-
ta a karácsonyi készülődés 
program megvalósítását.

 „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
  Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
  Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
  Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.”

Hiszem, hogy a lakosság összefogásának köszönhetően a 
szeretet ünnepének közeledtével sikerült az embereknek 
„átnyújtani” néhány perc meghitt, örömteli pillanatot. 

Kívánok  áldott, békés ünnepeket mindenkinek:
Bornemisszáné Varga Ilona

Bele tellett néhány évbe 
még kitudódott a titok a 
régmúlt időben, hogy ki is 
volt valójába az ismeretlen 
jótevő a „Tél-Apó „, aki 
egy elszegényedett nemes 
ember három férjhez me-
nés előtt álló lányát meg-
mentette a rabszolgasors-
tól. A legenda szerint, a 
jótevő Miklós püspök, há-
rom egymást követő télen 
egy-egy keszkenő aranyat 
dobott be a szegény em-
ber házába, így mindhá-
rom lány tisztességesen 
férjhez tudott menni.

Szerencsére a Faluház 
Télapójának nem kellet az 
ablakon behajítani az aján-
dékokat, hiszen a csöpp-

Kedves Anyukák! 
Engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy a szépen felújított faluház 
könyvtári részében BABABARÁT terület is kialakításra került, ahol sok szép és új me-

sekönyvvel várjuk a csöppségeket és szüleiket, nagyszüleiket.

ségek várták az érkezését. 
Mára már a két kezem se 
elég ahhoz, hogy meg-
számoljam, hányadik al-
kalommal is ment házhoz 
a faluház mikulása. Bol-

dogsággal tölt el mikor a 
csöppségek énekkel, vers-
sel, rajzzal kedveskednek a 
bekopogó télapónak, aki 
rendszerint népes kram-
pusz kísérettel érkezik.
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

A dohányzás egészségkárosító hatásai 
 
1. A dohányzás és számos 

daganatféleség előfordu-
lásának gyakorisága a mo-
dern orvostudomány egyik 
nagy felfedezése. Bár az 
erre vonatkozó felmérések 
már a század ötvenes évei-
ben elindultak, a döntő for-
dulat 1964-ben következett 
be, amikor kiderült bizo-
nyítottan, hogy a dohány-
zás mértéke és a hörgőrák 
gyakorisága között szoros 
összefüggés van. Ezért több 
száz vizsgálatot végeztek a 
dohányzók és nem dohány-
zók bevonásával. A legfon-
tosabb megállapítás az volt, 
hogy a hörgőrák, valamint 
a gége, szájüreg, garat, 
nyelőcső, a húgyhólyag és 

a hasnyálmirigy daganatok 
előfordulása megnőtt a do-
hányzás világméretű elterje-
désével, és elsősorban a do-
hányzók körében gyakori. A 
daganatok gyakorisága ös-
szefügg a naponta elszívott 
cigaretták számával. Nem 
megnyugtató a filteres ciga-
retták használata sem, mivel 
a tüdődaganatok előfordu-
lásának gyakorisága szinte 
ugyanolyan nagyságrendű 
a nem filteres és a filteres 
dohányzók körében is.

2. Szoros összefüggés van 
a dohányzás, valamint egyes 
szív- és érbetegségek elő-
fordulásának gyakorisága 
között. Nagyszámú egyede-
ken történt vizsgálat során 

kiderült hogy mind a nők, 
mind a dohányzó férfiak 
esetében kétszer gyakoribb 
a  szívérbetegség előfor-
dulása. Még szorosabb az 
összefüggés a dohányzás 
és az alsó végtagi ütőér el-
záródása között. Egy napi 
20 cigarettánál többet szí-
vó dohányzónak 11-16-szor 
nagyobb esélye van az ér-
betegségre. A dohányzás 
elhagyása után 1-5 évvel ez 
az arány már alig kétszerese 
a nem dohányzóknak.

Ugyancsak szoros össze-
függés van a dohányzás és 
a cerebrovascularis betegsé-
gek között.

3. A dohányzás jelentősen 
csökkenti a légzésfunkciós 

értékeket, miközben meg-
jelennek a klinikai tünetek, 
reggeli köhögés, bő köpetü-
rítés, melynek hátterében az 
állandóan zajló hörghurut és 
a fokozatosan kialakuló tü-
dőtágulat áll. A tünetekért 
a dohányfüst kéndioxid, 
nitrogén-dioxid és ammó-
niatartalma a felelős. Végül 
világossá vált hogy a tüdő 

szintjén létrejött károsodá-
sok a dohányzás abbaha-
gyása után sem gyógyulnak 
meg, hanem maradandóak.

4. A három legfontosabb 
egészségkárosító hatáson 
kívül érdemes megemlíteni 
a dohányosok

szájüregi elváltozásait, az 
állandó fogínygyulladást, 
a fogak elszíneződését. A 
gyomor és nyombélfekély is 
sokkal gyakoribb a dohány-
zók körében.5. Az utób-
bi időben egyre nagyobb 
figyelmet kap a passzív 
dohányzás is. Passzív dohá-
nyosnak nevezzük azokat 
a gyermekeket és felnőtte-
ket, akik nem dohányoznak 
ugyan, de hosszabb ideig ki 
vannak téve  a dohányfüst 
hatásának. Felnőttekben a  
passzív dohányzás tünetei 

a  kötőhártya gyulladás a 
szemen, fejfájás, tüsszögés, 
köhögés. Terhesség esetén 
még nagyobb az egészség-
károsító hatás, és fejlődési 
rendellenesség is kialakul-
hat.

A megelőzés leghatáso-
sabb módszere az egész-
ségnevelés...  Igyekszünk 
csökkenteni a dohányzást 
kipróbálók és a rászokók 
számát. Ennek egyik lehető-
sége a dohánytermesztés

és a dohányipar vissza-
szorítása. Ez nagyon nehéz 
feladat, mert sok ember 
érdekeit sérti és az állam is  
bevételtől esik el. Lehető-
ség az alacsony kátrány és 
nikotin tartalmú cigaretták 
forgalmazása, illetve a rek-
lámok megtiltása is. 

Dr.Dull István

Gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket
és  békés, boldog új esztendőt kívánunk

Önnek  és  Családjának.
Szociális Gondozási Központ

Ágasegyháza
Vas Gabriella

„Jászol varázsa” kiállítás

Az Ezüst Idősek klubja idén életnagyságú jászollal várta 
a látogatókat. Az idősek nagy szeretettel készítették az 
udvari díszletet, ami nagy sikert aratott. Sokan megálltak 
megnézni és fényképeket is készítettek. 

Mikulásra várva

Az idén is megszerveztük a 
„Mikulás szobát” és fogad-
tuk a község óvodásait. Közel 
hatvan kisgyerek találkozha-
tott idén is a Mikulással, aki 
kézzel kötött kis Mikulások-

kal és szaloncukorral ajándé-
kozta meg Őket. Segítői az 
idősek klubja tagjai voltak, 
akik  türelemmel, szeretettel 
készítették az ajándékokat 
napokon keresztül.

Megérkezett a Mikulás

Jászol varázsa - 
Karácsonyi gála 

Klubtagjaink karácsonya

Adomány
Több mint 100 zsák 

ruha adományt kap-
tunk Ausztriából, 
ezeket is igyekeztünk 
az élelmiszer adomá-
nyainkhoz hasonlóan 
még karácsony előtt 
szétosztani a rászo-
rulóknak. 

A gyerekek nagyon örvendtek, hogy találkozhattak a 
Mikulással, énekekkel és versekkel kedveskedtek neki az 
ajándékokért cserébe. 

Ebben az évben a Szociális Gondozási Központban ke-
rült megrendezésre a karácsonyi gála. Az ünnepségen az 
„Ezüst tanoda” napközis gyerekei, az „Ezüst idősek klub-
ja” tagjai és a központ dolgozói adtak jó hangulatú, szín-
vonalas műsort. 

Klubtagjainkkal is készülődünk a karácsonyi ünnepekre, 
ebből az alkalomból tisztelték meg időseinket az óvódá-
sok és  Tormásiné Balogh Aranka, Varga Józsefné és Dó-
káné Kovács Erika akik Ürögdi Erzsébet irányításával szín-
vonalas kis műsorral varázsoltak karácsonyi hangulatot 
közénk. Köszönet érte!
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Vallási élet
Kedves
Olvasó! 

Az igehirdető
pásztorok

Az Ágasegyházai
Református Egyházközség

alkalmai, programjai:

Négy gyertya égett
az adventi koszorún

Lukács 2, 15-20 
A Jézus Krisztus születésé-

ről szóló történet tele van 
örömüzenettel. Emberré 
lett az Isten. Most már meg 
lehet őt ismerni. Angyalok 
éneke hangzik. Isten dicső-
ségéről szól. Az ő megisme-
rése együtt jár a békesség-
gel és a jóakarattal. Ami ott 
történt az első karácsony-
kor, olyan eseményeket 
indított el, melynek sodrá-
sába mi is belekerülhetünk. 
Az angyalok éneke ott ak-
kor embereket indított el 
Betlehembe. Látni akarták 
a csodát. Hallották az üze-
netet, megrémültek, félel-
müktől megszabadultak 
és elindultak. Mi hajlamo-
sak vagyunk a tétlenségre, 
szemlélődésre. Nincs erőnk, 
hogy útra keljünk. Sajnáljuk 
a fáradtságot. Kételkedünk, 
és nem látjuk értelmét an-
nak, hogy kimozduljunk. 

Kövessük figyelemmel e 
pásztorok útját. Menjünk 
együtt velük oda, ahova 
irányít minket az Isten.

1.Soha nem indulhattak 
volna el a pásztorok, ha 
nem hallják előzőleg Is-
ten követeinek üzenetét. 
Hallották, amit nekik Isten 
mondott. Utána aztán si-

A nagy rohanás után 
nemsokára elcsendesedik 
minden, mindenki igyekszik 
családi körben tölteni a ka-
rácsony ünnepét. A kará-
csony a béke, a szeretet, a 
család ünnepe. Az év vége 
az öröm, az ünnep mellett 
alkalmat ad arra is, hogy 
számvetést készítsünk az 
eltelt esztendőről és meg-
tervezzük a jövőt. Mióta 
a kereszténység megüli a 
Karácsony szent ünnepét, 
azóta az a Szeretet és a 
Békesség jelképe.  Nincs a 
világnak olyan sarka, ahol 
keresztények élnek, ahol e 
szó hallatán ne ugyanarra 
gondolnának az emberek: 
Karácsony az Örömhír, a 
Békesség, a Szeretet ünne-
pe. Azé a szereteté, amely 
2010 évvel ezelőtt öröm-
hírt hozott, s ami egyet je-
lentett: Isten szeretetének 
bizonyságát, amikor egy-
szülött fiát elküldte, hogy 
megváltsa az embert. „ A 
Szűz Fiút szül, akit Jézusnak 
nevez el, mert ő szabadítja 
meg népét bűneitől. Ezek 
azért történtek, hogy be-
teljesedjék, amit az Úr a 
próféta szavával mondott: 
Íme a szűz fogan és fiat 
szül, Emmánuel lesz a neve. 
Ez azt jelenti: Velünk az Is-
ten. Ez áll Szent Máté evan-
géliumában, amit magyarul 
jó hírnek, örömüzenetnek 
nevezünk. 

Megtalálni azokat a biz-

etve mentek, hogy meg-
győződjenek arról, amit 
hallottak. Soha senki nem 
részesülhet az Istennel való 
találkozás örömében, ha 
előzőleg nem hallott róla. 

2.Hol van a mi életünk 
Betleheme? Hová kell ne-
künk elindulnunk? Meg-
találhatjuk-e Krisztust, aki 
most már nem egy jászol-
bölcsőben nyugszik, hanem 
a menny magasságában? Él 
és uralkodik! E kérdésekre 
nehéz felelni. Krisztust már 
semmiféle ügyeskedéssel 
megtalálni nem lehet. Már 
nincs Betlehemben. Hiába 
mennénk oda. Nem gyer-
mekként fekszik az istálló 
jászlában. Mennynek és 
földnek hatalmas ura Ő. 
Igéjével és Szentlelkével 
kormányozza a világot. 
Ajándékainak részeseivé 
tesz. Engem vígasztal és 
mindörökké velem marad. 
Milyen jó tudni, hogy mi-
előtt én elindulnék őt meg-
keresni, ő már előttem el-
jött és megtalált. Milyen jó, 
hogy nekünk már nem kell 
hosszú útra kelnünk, hogy 
vele találkozzunk. Elég ha 
felnyitom a Bibliámat, ha 
odafigyelek a prédikációra, 
ha magamhoz veszem az 

úrvacsora jegyeit. Nem kell 
Betlehembe mennem, hogy 
Krisztust megtaláljam.

3.Ezek a pásztorok nem 
tartották meg maguknak 
az élményüket. Elmondták 
másoknak is, amit láttak 
és hallottak. Igehirdetőkké 
lettek. Nem végeztek ők 
teológiát, talán még olvas-
ni sem tudtak, de beszéltek 
arról, amit tapasztaltak. 
Volt ezeknek az emberek-
nek missziói lelkülete. Nem 
teltek el önmagukkal. Tud-
ták, hogy a kapott öröm, 
csak úgy marad meg, ha 
továbbadom.

Kívánom mindenkinek, 
hogy idén karácsonykor 
tudjunk elindulni, és ismer-
jük meg mindnyájan azt 
a Krisztust, aki érettünk 
született. És tudjuk mi is 
továbbadni azt az örömet, 
boldogságot, jóhírt, amit a 
pásztorok is továbbadtak, 
miután megismerték Meg-
váltó Urukat.

Ámen
Áldott, békés, karácsonyi 

ünnepeket és Istentől meg-
áldott új esztendőt kívánok 
mindenkinek a presbitéri-
um nevében!

Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó

tos pontokat, amelyek az 
öröm forrásai, az éltető re-
mény alapjai. Tudjuk, 2010 
év távlatában még mindig 
ugyanez a feladat. Nagy 
szükség van erre akkor, 
amikor nő a létüket kilá-
tástalannak érzők száma, 
nem érvényesül az erkölcsi 
igazságosság, lanyhul a fe-
lelősségérzet, - az emberek 
a közélet helyett a magán-
életben húzódnak vissza, 
s csak reménykedhetünk, 
hogy ez legalább az igazi 
értékekre nevelő közösség-
nek, a családnak válik hasz-
nára. Munkánk során sok 
nyomorúsággal, testi-lelki 
problémával, mérhetetlen 
önzéssel és gonoszsággal 
találkozunk, mégis bátorít 
az üzenet „velünk az Isten”.          
Ilyenkor Karácsony tájékán 
mindez felerősödik. Itt is, ez 
is, - ahol nagy szükség van 
rá, megjelenik a segítő, ada-
kozó kéz, a megértő lélek, 
megjelenik a szeretet. De 
vajon hol van egész eszten-
dőben? Kitart-e egyik Kará-
csonytól a másikig? Vajon 
az örömhír a fény, amely 
2010 évvel ezelőtt abban a 
szegény betlehemi istálló-
ban megjelent, bevilágítja-e 
életünket? Vagy csak földi, 
anyagi javak labirintusában 
ünnepelünk? Megadjuk-
e egész évben családunk 
minden tagjának, környe-
zetünknek mindazt a szere-
tetet, amelyre szükségünk 

van, s amely természetes 
kellene legyen? Kikerüljük-
e megoldjuk-e a lélek- és 
emberölő konfliktusokat? 
Nyújtunk-e segítséget a 
rászorulóknak, meghallgat-
juk-e a panaszkodókat, s 
van-e vigasztaló szavunk? 
Látogatjuk e a betegeket, 
az öregeket, a magányoso-
kat, s vezetjük-e kézen fog-
va a gyerekeket? Adunk-e 
igaz, jó tanácsokat a világ-
ban bolyongó fiataloknak? 
Millió a kérdés, s egyetlen 
szó a válasz: szeretni! Sze-
retni egész évben, ezzel a 
mai örömhírrel, kitartóan, 
azzal, hogy érdemes! „A 
kis Jézus megszületett, ör-
vendjünk!” Így kezdődik az 
egyik karácsonyi ének. Meg 
kell tanulnunk tiszta szívvel, 
szeretettel örülni. S az iga-
zi öröm csak akkor, és úgy 
születhetik szívünkben, ha 
másokat, embertársainkat is 
örvendeni látjuk. Ha a bet-
lehemi istálló fényei nem-
csak a mi arcunkat világítják 
meg, hanem mindenkiét. 

Hiszem, hogy olvasóink 
feltöltődnek a Karácsony 
üzenetével, az ünnep ra-
gyogása után lesz erejük 
azt a 2011. esztendőben to-
vább is adni. Ebben a hitben 
kívánok minden kedves Ol-
vasónknak szeretettel teli, 
békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és sikeres Újesz-
tendőt. 

Farkas János plébános 

Olyan csend volt, hallani lehetett amint a 
gyertyák beszélgetnek.

- Az első gyertya megpislant és elkezdte: 
A nevem BÉKE. Az én lángom világít, de az 
emberek nem tartják be a békét. Lángja 
pislákolt egyet és fénye elaludt...

- A második gyertya is rákezdte: Az én 
nevem a HIT, de az emberek nem akarnak 
tudomást szerezni semmiről. Hiába világí-
tok én is. Hirtelen huzat támadt és a lángja 
elaludt...

- A harmadik gyertya szomorúan, csen-
desen rákezdte: Az én nevem a SZERETET, 
már nincs értelme, hogy világítsak. Az em-
berek félretoltak és elfelejtettek. Lángja 
sisteregve, lassan kialudt...

Ekkor egy kisfiú lépett a szobába. Rá-
nézett a gyertyákra és felkiáltott: Nektek 
égni kell! - és majdnem sírva fakadt, de ab-
ban a pillanatban megszólalt a negyedik 
gyertya.

- Ne félj! Az én nevem a REMÉNY! Amed-
dig én égek, addig mindig van remény.

A remény lángjának soha nem szabad ki-
aludnia.

A kisfiú a negyedik gyertya segítségével 
meggyújtotta a többi gyertyát, melyek fé-
nyesen ragyogtak tovább az éjszakában.

Béke, Hit, Szeretet, Remény. Ezt a lángot 
őrizni kell mindörökké! 

Légy Te is a béke, a hit, és a szeretet hír-
nöke!

December 19. vasárnap Advent 4. vasárnapja Istentisztelet 10 órakor
December 22. szerda 17 órától bűnbánati alkalom
December 24. péntek 16 órakor gyermekek karácsonya
December 25-26. 10 órakor karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31. 15 órakor Óévi hálaadó istentisztelet. Éves gyülekezeti beszámolóval.
2011. január 1-jén 10 órakor újévi úrvacsorás istentisztelet
Január 2. vasárnap 10 órakor istentisztelet

Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.

Szeretettel kérjük a református testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyház-
fenntartói járulék befizetéséről. Az egyházfenntartói járulék összege a presbitérium 
határozata alapján évek óta változatlanul 6000 Ft/fő/év.

A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigon-
dozásra, beszélgetésre. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!
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Civil szervezeteink életébõl
Hírnevünk Tápióbicskén

Ágasegyházi fiatal 
a tehetségkutatóban

SPORT - Ágasegyháza SE 
A 2010-2011-es bajnoki évének féléves értékelése

EREDMÉNYEK
hely     csapat M GY D V LG KG GK P
1. KUNBARACS KSE 15 14 0 1 81 25 56 42
2. SZABADSZÁLLÁS SE 15 11 2 2 47 19 28 35
3. KUNADACS KSE 15 8 4 3 34 21 13 28
4. MIKLÓSI GYFE 15 8 3 4 42 26 16 27
5. HETÉNYEGYHÁZI SC 15 8 2 5 57 33 24 26
6. BALLÓSZÖG KSK 15 8 1 6 40 26 14 25
7. FÜLÖPHÁZA SE 15 7 4 4 44 22 22 25
8. ÁGASEGYHÁZA SE 15 6 3 6 31 38 -7 21
9. FÜLÖPSZÁLLÁS SE 15 6 2 7 34 38 -4 20
10. SOLTSZENTIMRE KSE 15 5 4 6 28 37 -9 19
11. BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK 15 5 3 7 38 41 -3 18
12. TASS KSE 15 5 3 7 28 43 -15 18
13. APOSTAG KSE 15 3 4 8 36 44 -8 13
14. DUNAVECSE SE 15 2 5 8 20 45 -25 11
15. TISZAUG KTE 15 2 1 12 31 62 -31 7
16. HELVÉCIAI VÁLLALKOZÓK 15 1 1 13 15 86 -71 4

Szántó Sándor

A 2010-2011-es bajnoki év-
nek újult erővel vágtunk 
neki, mivel a tavalyi szezon 
viszonylagos sikertelensége 
új célokat, kihívásokat adott. 
Néhány új játékossal kiegé-
szülve komoly munkába 
fogtunk, hogy egy megújult, 
látványos focit játszó csapat-
tá váljunk. Az edzések látoga-
tottsága az őszi szezon első 
felében jobb volt, mint azt 
reméltük, ám a szezon vége 
felé jelentősen megcsappant 
a résztvevők száma. Többek 
között ennek is tulajdonít-

ható be, hogy nem sikerült 
elérnünk az elsődleges célt, 
miszerint az őszt az első 5 
hely valamelyikén zárjuk. Ja-
vítanunk kell továbbá a csa-
pat egységességén amennyi-
ben előrébb szeretnénk lépni 
a tabellán. Sajnálatos módon 
a sok befektetett munka 
egyenlőre nem térült meg a 
kishitűség, valamint a csapat-
egység hiánya miatt. Ezért is 
lenne fontos a jövőre nézve, 
hogy minél több ágasegyházi 
fiatal csatlakozzon hozzánk, 
tovább gyarapítva a helyi la-

kosok számát a csapaton be-
lül. A javuláshoz szükségünk 
lenne egy irányító középpá-
lyásra, továbbá legalább még 
1 gólerős csatárra. Amennyi-
ben találunk ilyen játékoso-
kat, illetve nem veszítjük el a 
hitünket egymásban, abban 
az esetben minden lehető-
ségünk meg lesz egy sikeres 
tavasszal zárni az évet. Az év 
elején kitűzött célunk a do-
bogó elérése volt, remélem 
meg tudjuk mutatni, hogy 
nem hiú ábrándokat kerge-
tünk...

A Diploma

2010. november 27-én, Tápióbicskén rendezték meg a III. Kárpátmedencei Grillázstorta 
készítők versenyét és kiállítását. A több száz alkotás közül Gyarmati Istvánné tortáját a 
neves zsűri Ezüst Diplomával jutalmazta.

Edit asszony ezüstdíjas alkotásaival és Kállai Mihályné kísérőjével

Rimóczi Lászlóval és kisfiával, aki a versenyeken 
támogatja

Hová repül az ifjúságunk?

Ez a rovat minden hónapban az ifjúságról, de nem csak az ifjúságnak fog szólni. Ők azok, akik mindig va-
lami csodálnivalót hoznak a világ számára. Szükségük van arra, hogy valakihez, valakikhez tartozzanak. Így 
bandákat hoznak létre közös érdeklődési kör, öltözködési stílus alapján, vagy csak a sors alakítja azzal, hogy 
egy osztályba kerültek elsősként. Fiatalságunk ezt a korszakát gyakran összekötik a lázadással, mondják is az 
idősebbek: „Most van a legrosszabb korban!”. Pedig gondoljunk csak bele, hogy egy jó beszélgetés közben 
a legjobb történetek erről a korszakról szólnak. 

A következő riportot 
Ágasegyháza egyik büsz-
keségével, Kárász Istvánnal 
készítettem, aki 11 éve él 
községünkben. Egy kávé 
mellett kellemes, barátságos 
beszélgetésbe elegyedtünk.

- Mivel foglalkozol szíve-
sen, mi a hobbid?

Hobbim, amelyet régóta a 
népzenében, a néptáncban, 
a popzenében találtam meg, 
remélhetőleg ez végigkíséri 
életem mindennapjait.

- Mióta foglalkozol népze-
nével?

Népzenével, népi ének-
léssel 16 éve foglalkozom. 
Először citerán kezdtem el 
tanulni 1996-tól, egészen a 
mai napig, majd ezt követte 
a 6 év hegedű és 8 év zon-
gora tanszak. A citera, mint 
hangszer igen közel került 
hozzám.

- Milyen sikereket értél már 
el?

1996-tól gimnáziumi éveim 
alatt zenei tanulmányaimmal 

egy időben, saját magam ál-
tal megzenésített világiro-
dalmi, és XX. századi magyar 
költők verseivel jártam az 
országot. Több országos 
helyezést értem el, megze-
nésített vers kategóriában. 
Többek között Nagy Attila 
Versmondó versenyen, kü-
löndíjat kaptam a Csillag 
születik paksi nemzetközi 
döntőjén, szintén különdíjjal 
méltattak a IV. Országos Rat-
kó József vers és prózamon-
dó versenyén, a megzenésí-

tett vers kategória második 
helyezettjeként léphettem 
dobogóra, József Attila or-
szágos vers és prózamondó 
versenyen harmadik helyet 
szereztem, szintén ebben a 
kategóriában. 2000-ben a 
KÓTA (Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége) által 
meghirdetett zenei pályáza-
ton felvételt nyertem, két év 
után pedig Művészeti Okta-
tói bizonyítványt szereztem, 
ami feljogosít a népzene, 
népzenei hangszer, a citera 
oktatására, énekkar veze-
tésére. 2004-ben Gyulán Er-
kel-díjas előadó lettem, Erkel 
emlékplakettot kaptam.

- Csak népzenével foglal-
kozol?

Korántsem. A Kiskunhala-
si Szilády Áron Református 
VOX  IUVENTUT IS - kama-
rakórusában tenor szólamot 
énekelek, ahol spirituálék, 
gospelek, néger zene bizo-
nyos fajtái, ezen felül barokk, 
romantikus és mai modern 
dalok egyvelegéből készített 
repertoárokat adunk elő. 

- És a fiatalabb generáció 
szórakoztatása? Nem hiába 

kérdezem, hiszen én már lát-
talak színpadon.

Igen, az utóbbi egy évben 
a Fun együttes basszusgitá-
rosaként tevékenykedtem. 
Jelen pillanatban vokál posz-
ton énekelek. Az együttes 
saját számokat ad elő, több 
városi és falusi rendezvényen 
debütált, többek között kon-
certet adott Ágasegyházán 
is, sajnos az időjárási körül-
mények egy kicsit mosto-
hára sikeredtek (egész este 
esett az eső). Az elkészült 
számokat meghallgathatják 
az interneten a www.fu-
negyuttes.hu címen.

- Mi volt számodra a legna-
gyobb megmérettetés?

Az idén részt vettem az X-
faktor tehetségkutató ver-
senyén, és a legjobb 25 közé 
jutottam be. Bár nem saját 
elhatározás vezérelt, nem 
bántam meg. Köszönöm a 
bíztatást a gyermekkori ba-
rátomnak, osztálytársamnak, 
Szőke-Tóth Mihálynak, Bócsa 
polgármesterének, aki mind-
végig segítette felkészülése-
met, lelket öltött belém és 
elkísért mind a hét előválo-

gatóra, beadta helyettem a 
jelentkezési lapomat erre a 
versenyre. 

Összegezve az egészet 
nem az életemet tettem fel 
erre a megmérettetésre, ez 
számomra továbbra is csak 
hobbi, nem készültem rá 
éveket tudatosan, csak hagy-
tam magam sodródni az ár-
ral. Ennyire tellett. 15.000 
emberből eljutni a legjobb 
25 közé, talán ez sem szé-
gyenletes.

-Mit tanácsolsz az éneklés-
sel foglalkozni akaró fiata-
loknak?

Azoknak a fiataloknak, 
akik komolyan akarnak fog-
lalkozni az énekléssel, nincs 
könnyű dolguk, de hiszem, 
hogy a sok és kitartó munka, 
idővel meghozza gyümöl-
csét. Fontos az is, hogy higgy 
magadban és legyél nagyon 
elszánt. Tűzz ki magad elé 
egy célt és ezért dolgozz 
kitartóan. Bizony sokszor 
áldozatokat kell hozni, egy 
távlati cél elérése érdekében, 
de a cél szentesíti az eszközt, 
és az elszántság, kitartás 
mindig kifizetődik. Az ének-
lés nem sajátítható el zene-
elméleti tudás és jó tanár, 
tanárok nélkül. Fontos az is, 
hogy az elhivatottságod az 
éneklés iránt komoly élet-
felfogást tükrözzön, mert 
az alázat a tanáraid iránt, az 
ének és hangképzési gyakor-
latok, általában hosszú távon 
fizetődnek ki, igazán. Higy-
gyétek el, komoly eredmé-
nyeket érhet el az ember, ha 

van benne kitartás és alázat 
a szakma iránt. A mai fiatal 
generációnak nincs könnyű 
dolga azért sem, mert nem 
elég tehetségesnek lenni, 
nagyon jó színpadi kiállás 
és egyedi előadói készségek 
hiányában esélye sincs az 
embernek az érvényesülés-
hez. Egyfajta egyedi előadói 
stílus is szükségeltetik a mai 
amúgy is telített zenei, pop-
zenei palettán. Bár rossz pél-
da a kereskedelmi televízió 
tehetségkutató versenyei 
közül több is akad, de ilyen 
például az X-faktor is. Elő-
fordul olyan ember is az él-
mezőnyben, akiknek esetleg 
zenei tehetsége, képzettsé-
ge hagy némi kívánnivalót 
maga után. Ilyen például 
nagyon jó barátom Király 
L Norbert is, de ő abban is 
kivételt képez, hogy rendel-
kezik egyfajta meggyőző 
egyedi előadói stílussal, jól el 
tudja adni magát a színpa-
don a közönségnek. Hála a 
magasságosnak, a tehetség 
azért alapfeltétel ehhez a 
szakmához.

Köszönöm Istvánnak ezt a 
kedves beszélgetés, gratu-
lálok az elért sikerekhez. Ő 
mindenképp egy pozitív pél-
da az ifjúság számára, hogy 
nem szabad egy dolognál 
leragadni, mindig más és 
más dolgokat kell kipróbálni, 
meg kell újulni, mert az em-
ber mindig mindenből vala-
mit tanulhat. 

Rácz Renáta

Rácz Renáta rovata
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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
Születés:  
Szász Lilien (Kovács Krisztina)

Házasságkötés nem történt.

Elhunyt
Ádám Balázsné Kósa Erzsébet (79),
Katona Ágoston Mihályné Kis Mária (70),
Vancsai Zoltán Károly (62),
Bús József (66)
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Megjelenik havonta 400 példányban. Nyilvántartási száma: 163/00134/2/2010. 
ISSN 2061-6309
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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: 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.: 76/388-185

Sportcsarnok Tel.: 76/388-352

Születésnapi vallomás

Most egy éve, hogy meg-
kaptam feladatomként egy 
kihívó munkát. Az „ÚJSÁG” 
szerkesztését. Örültem neki 
nagyon, hiszen sokrétű te-
vékenységből áll és ezzel is 
tudásomat gyarapíthatom. 
A napokban végigolvasva 
az eddig megjelenteket, 

büszkeséggel töltött el, 
hogy sok-sok szervezéssel, 
telefonos, fotós segítséggel 
meg tudtam csinálni. Köz-
ben kaptam hideget, mele-
get egyaránt. Voltak sokan, 
akik megköszönték mun-
kámat, de voltak olyanok 
is, akik nem értették meg, 
miért nem adom fel meg-
győződésemet. Sokszor az 
irigység sárga szellemével 
is szembe kellet szállnom. 
Fájdalomtól kínzott, álmat-
lan éjszakákon javítottam, 
fogalmaztam vagy átírtam 
cikkeket.

Kicsiny közösségünk ös-
szefogásán fáradoztunk 
munkatársaimmal, segítő-
immel. A végeredmény: 
Hisszük, hogy megérte.

Hírünk eljutott nemcsak 
a közeli településekre, ha-

nem a fővárosunkba, az or-
szágunkba, a németországi 
testvérvárosunkba Lauter-
be, az erdélyi Erdőfülére 
és még svájci barátainkhoz 
is. Bemutattuk, mi történt 
nálunk közös erőfeszíté-
sekkel, sok-sok munkával 
és az egymásra való odafi-
gyeléssel.

Tisztelt Olvasóink! Köszö-
nöm, hogy sokan forgat-
ják, olvasgatják lapunkat 
és észrevételeikkel megke-
resnek, kritikáikkal segítik 
munkámat. Köszönöm di-
cséretüket is, mellyel báto-
rítottak és ösztönöztek a 
folytatásra.

Most, az első születés-
napunkon köszönöm Jan-
csó Mónikának segítségét, 
hogy nyomdai munkánk 
során beteg szemem he-

lyett a szemem, fájó lábam 
mellett a támaszom volt.

Külön köszönöm édes-
anyám türelmét, hogy néha 
a hangzavartól hangos la-
kásomban nyugtatgatott, 
mellyel oldotta feszültsé-
gemet.

Kívánom, hogy ez a 
munka folytatódjon és 
maradandó, színes öröksé-
günkké váljon a következő 
években is. Lapunk olvasá-
sakor lelkükben kellemes 
emlékek ébredjenek, me-
lyek energiával töltenek fel 
mindenkit.

Minden kedves olvasónk-
nak gazdagon megáldott 
karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, 
boldog, újesztendőt kívá-
nok, szeretettel.

Borsodi Pálné

Rejtvénypályázatok

Huszárikné Kiss Emõke

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak (3)
C H O R S E

A S T A L L

R N O B D E

H A L B O P

D K P I G H

U E E T U A

C A T F I N

K L I O N T

B I R D Z I

Keress 10 állatnevet a betűrengetegben!

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
  6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2011. január 5.
November havi pályázatunk nyertese: Patik Miklósné 

Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.
A nyertesnek gratulálunk!

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki volt az az ágasegyházi polgár, aki 1919-ben önként 
vonult be a Vörös Hadseregbe, majd Cegléden fogolytá-
borba került?
a. Makai Károly b. Jávorcsik Ferenc c. Farkas László

2. Ki volt Ágasegyháza utolsó cséplőgép tulajdonosa?
a. Kéri Ferenc b. Szabó Sándor c. Jenei Lajos

3. Ki volt az a végrehajtó, aki a nép emlékezetében a ke-
gyetlen jelzőt kiérdemelte?
a. Papp Jolán b. Faragó István c. Nagy István

4. Ki volt az alábbiak közül TSZCS-elnök?
a. Mikus Imre b. Galsi Péter c. Dóka János

5. Ki volt az a tanitó, aki 1930-ban segítette az Ágasegy-
házi Gazdakör megalakítását?
a. Kasza Mihály b. Villányi Pál c. Csősz Lajos

A pályázat beküldési határideje: 2011. december 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágas-
egyháza, Kossuth tér 2.  
November havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/a, 3/c, 4/a, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Farkas Istvánné Ágasegyháza, Kossuth 
L. u. 49.
Gratulálunk, és múltunk kutatásához kívánunk kellemes szó-
rakozást.                                      Szórád István ny.tanár

Három hónapon keresztül
gyűjtsd össze a megfejtéseket

és egyszerre add le
a könyvtárba,

2011. január 5-ig,
a kivágott figurával együtt.

Minden helyes megfejtőnek nagy
meglepetésben lesz része.


