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Múltunk
1954. november 1-től Ferenczi Mária vette át a védőnői teendőket 

a faluban, aki férjhez ment Firtling Endre tanítóhoz. Ágasegyházán 
telepedtek le és több évtizeden keresztül dolgoztak a falu életében. 
Mária néni idején lelkiismeretes munkájának köszönhetően a terhes- 

és csecsemőgondozás 100 %-os, a 
csecsemő halálozás az 1952-es 8,4 
%-ról, 1955-re 2,5 %-ra  csökkent. 
Nagy előrehaladást jelentett a 
szervezett szakorvosi ellátás. 
1955-ben havi egy alkalommal 
tartott szaktanácsadást gyermek-
gyógyász, nőgyógyász és onkoló-
gus szakorvos.

Az első helyben lakó állandó or-
vos Dr. Bélley Gyula körzeti orvos 
volt. 1955-1958-ig Ágasegyháza 
mellett Ballószögön is dolgozott, 
mivel addig az egész egy kör-
zethez tartozott. 1966-ban ment 
nyugdíjba, addig ápolta türelem-
mel a falu lakosságát. Gyalogosan, 
majd kerékpárral és lovaskocsival 
járta körzetét. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc szele Ágsaegyházát is 
megérintette. A hírek a fővárosból a rádión keresztül eljutottak a 
mi falunkba is. Várta mindenki a változást, figyelemmel kísérték az 
eseményeket. Október 26-án Gyuris József Kecskeméten részt vett 
a börtön elfoglalásában, ekkor egy géppisztolyt szerzett magának 
s ezzel tért haza Ágasegyházára. Másnap húsz fős küldöttség köve-
telte a tanácsházán a nemzetőrség megalakítását és a kommunisták 
lefegyverzését. Az Ágasegyházi Állami Gazdaság épületéről leverték 
a vörös csillagot. Gyuris József elment Helvéciára Endrész Jánoshoz és 
elhatározták, hogy további fegyvereket szereznek a Szabadságharcos 
Szövetség raktárából. Nádasdi János, Balogh István, Kulcsár József és 
Duráncsik József tüntetést szerveztek a községben, hamarosan 20-25 
ember csatlakozott hozzájuk. Kneisz István rendőr törzsörmestertől, a 
körzeti megbízottól követelték, hogy szedje össze a fegyvereket a kö-
zségbeli funkcionáriusoktól és tűzzön nemzetiszínű zászlót a rendőr-
ség bejárata fölé. Kneisz István a fegyverek begyűjtését megtagadta, 
a zászlót azonban kitűzte a rendőrség épületére. A tüntetők ezután 
a pártirodához mentek, ahol Farkas László községi párttitkárral kinyit-

Nemzetközi Rádiós Tájékozódási Futóverseny Ágasegyházán
Egy sport minden korosztálynak 15-től 78 évesig

Az Aranyhomok Rádió Klub 
szervezésében nemzetközi rá-
diós tájfutó verseny volt Ágas-
egyházán 2011. április 16-17-én. A 
helyszín az 52-es főút és a vasút 
közötti erdős terület, amelyről 
igen nagy pontosságú - még a 
nagyobb facsoportokat is feltün-
tető - térkép készült. A verseny fő 
szervezője Börcsök István HA8ZG 

Firtling Endréné védőnő

tatták a helyiséget eltávolították a kommunista jelképeket, majd az 
ajtaja fölé Balogh István hadnagy tűzte ki a magyar zászlót. Október 
29-én megalakult a nemzetőrség. Parancsnoka Bús György országgyű-
lési képviselő lett, tagjai Kovács János, ifj Makai Károly, Dóka József, 
Fakan István, Varga Imre, Lukács József, Daróczi Pál. Bús György pár 
nap múlva lemondott tisztségéről. Ugi-Rácz László tanácselnök utasí-
tására Kneisz István és az erősítésre érkezett Falusi István rendőr sza-
kaszvezető begyűjtötte a funkcionáriusok vadászfegyvereit és ezekkel 
látták el a nemzetőrséget. Este Balogh István erősítést kért a kecske-
méti hadosztály parancsnokságától, hogy biztosítsák a falu nyugalmát. 
Egy szakasz katona jött a községbe, lezárták az utakat, és őrséget 
állítottak a középületek elé. A katonaság őrizetbe vették az Endrész 
testvéreket, ekkor Gyuris József a közeli nádasban bújt el. Az Endrész 
testvérek elengedésük után disszidáltak. Gyuris fegyverét október 30-
án megtalálták a katonák, ő pedig jelentkezett Kecskeméten a Ho-
mokbányai laktanyában. A laktanyából a kihallgatás után elengedték. 
November 1-én a község kultúrházában a járási tanács utasítására Bús 
György országgyűlési képviselő vezetésével gyűlést tartottak. Körül-
belül 200 ember jött össze. Kovács János  és Mucsi Ferenc hívta Kasza 
Mihály tanítót a nemzeti bizottság alakuló ülésére. Bús György java-
solta a volt vb-elnököt válasszák meg a nemzeti bizottság elnökének, 
de ezt a jelenlevők elvetették. A nemzeti bizottság elnöke Kasza Mi-
hály tanító lett. Tagjait egyhangúan, közfelkiáltással választották meg: 
Agárdi Imre, Balogh István, Fekete József, Nádasdi János. Kasza Mihály 
tanító beszédet tartott, az eddigi elnyomásról, rettegésről. Nyugalom-
ra szólította fel az embereket, és a beszolgáltatás eltörléséről, vala-
mint a jobb élet reményéről beszélt. Kijelentette, hogy nincs szükség 
már a vörös zászlóra és a vörös csillagra, van nemzetiszínű zászlónk, 
azt kell megvédeni. 

Újjáalakult a nemzetőrség is a községben, ennek Kovács János lett a 
vezetője. Tagja lett a testületnek Kneisz István rendőr a korábbi körzeti 
megbízott is. Később részt vett a járási nemzeti bizottság alakuló ülé-
sén, és Kecskemétről nyolc fegyvert kért, majd hozott a községi nem-
zetőrségnek. November 5-én feloszlott a nemzetőrség, fegyvereiket 
a szovjetek elszállították. Kasza Mihály tanítónak köszönhető a falu 
nyugalma, hogy nem folyt vér, nem szabadultak el az indulatok, nem 
került sor a sérelmek megtorlására. (Emberségének, segítőkészségé-
nek, jó szívének áldozata lett. 1956 leverése után a Kecskeméti Megyei 
Bíróság 8 hónap felfüggesztett börtönre és 400 Ft vagyonelkobzásra 
ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1959. február 24-én felmentette.)

(Forrás: Ágasegyháza 1974. Ágasegyháza 2000) (Folytatjuk. Szerk.)

a MRASZ Bács-Kiskun megyei 
szervezetének elnöke (ágasegy-
házi születésű). 

A versenyzők szálláshelyének 
a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 
adott otthont. A komoly kihí-
vást jelentő három versenyre 57-
en neveztek, a szervezésben az 
Aranyhomok Rádióklub 9 tagja 
segédkezett. 

A versenyzők a második napon 
az erdei iskola közeléből rajtol-
hattak, egy hivatalos domborzati 
térképrészlettel, amelyen a start 
és a célállomás volt bejelölve. A 
mintegy 10 kilométeres táv alatt 
egy rádióvevő készülékkel kellett 
bemérniük és megtalálniuk az 
erdőben elrejtett több rádióadó 
állomást (a „rókát”), majd pedig 
egy különleges elektronikus esz-
közzel lejelentették ottlétük pon-
tos idejét. A szabály egyszerű: az 
győz, aki a neki kijelölt feladatot 
- a rókák megtalálását - a lehető 
leghamarabb teljesíti. A megta-
lálandó „rókák” száma korosztá-

lyonként eltérő, a kezdőknek és 
a veteránoknak (60-70 év felett) 
kevesebbet, a középkorosztály-
nak azonban mind az öt rókát 
meg kellett keresniük. Ez az a 
sport, amely szinte minden kor-
osztálynak jó: az Aranyhomok 
Kupa legfiatalabb futója 15 éves, 
a legidősebb Farkas Imre pedig 78 
éves (Ő is ágasegyházi születésű).

A rádiósok Romániából Ara-
nyosmeggyesről, Targovistéről, és 
Magyarország különböző részei-
ről : Nyíregyházáról, Szekszárdról, 
Szegedről és Budapestről érkez-
tek, no meg természetesen Kecs-
kemétről. 

Kiss-Tóth Endre
Aranyhomok Rádió Klub

Gazdasági vezető

Farkas Imre
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Subicz József: Nyolc 
évet jártam oda isko-
lába, akkoriban 70-80 
tanuló volt. 1976-ban 
végeztem, de az utol-
só hónapot már a ben-
ti iskolába jártuk. Úgy 
tudom, ezután már 
csak az alsósok jártak 
Sándortelepre. 3 éve 
volt egy iskolatalálko-
zónk, ami nagyon jól 
sikerült, legalább száz 
ember összejött a 80 évestől a 30 évesig, igazi nagycsa-
ládot alkottunk. Így volt ez akkoriban is mikor ott ta-
nultam, családias hangulat uralkodott, ami nevelőinknek 
is köszönhető volt. Tették a dolgukat mosolygósan, jó 
szívvel, apjuk-anyjuk voltak tanítványaiknak, támogató-
juk a tanyasi lakosságnak. Ezt meghálálták az emberek, 
segítettek ahol csak tudtak. A mai épület nagyon romos, 
életveszélyes állapotban van, el kellene adni, vagy szét-
bontani. Egy emlékművet kellene emelni arra a helyre, 
és egy utolsó összejövetelt tartani, hogy ne vesszen el 
minden emlék.

Ballun Tibor , Ballun Tibor-
né Babauka néni: 1956 és 57-
től tanítottunk ott. Délelőtt az 
alsósoknak volt tanítás, délután 
a felsősöknek. A gyerekek ma-
gukénak érezték az iskolát, 
büszkék voltak, hogy oda jár-
hatnak. Tisztelet, fegyelem volt 
a gyerekek között. Az oktatás 
színvonala magas volt, nem 
egy nebuló jutott onnan egye-
temre, főiskolára, országos ver-
senyekre. Rengeteg programot 
szerveztünk mi is és a szülők is, nagyon összetartó közösség élt arra 
akkoriban. Hatalmas kulturális életet alakítottunk ki. Könyvtárat hoz-
tunk létre és a falubeliek is kijártak a mozi vetítésekre. Ágasegyházi 
Tanács fenntartásában működtek az iskolák, a Sándortelepi, Köncsö-
gi, Galambházi, Sipos iskola (mostani Gondozási központ) és a Köz-
ponti iskola tanulóinak létszáma elérte a 400 főt. 3 éve az iskolatalál-
kozón voltunk ott és iszonyatos volt látni, hogy ennyire tönkre van az 
épület. Ebek harmincadjára került minden miután nem volt ott lakó. 
Szinte ott töltöttük az életünket és szomorúan gondolunk a mosta-
nában látott állapotra. Cseretábort lehetett volna ott létrehozni, de 
most már semmi értelme nincs, legjobb volna eladni az épületet.

Hajagos Sándor: 1936-ban 
születtem. 1942-1950-ig jár-
tam iskolába, délelőtt volt 
tanítás egy osztályterem-
ben, akkor még aránylag 
kevés gyerek volt. Egy taní-
tó ott lakott az iskola mel-
lett, másik tanító úgy járt ki 
tanítani. Hatalmas majálisok 
voltak az erdő tövében, sok 
programot szerveztek akko-
riban. Mi fiatalok ott töltöt-
tük a gyerekkorunkat, nem 

jártunk máshová, sokat fociztunk a gyöpön.
Hajagos Sándorné: A sándortelepi résznek az iskola volt a köz-

pontja. A munkaközösség bálokat szervezett. A farsangi felvonu-
lásra minden gyerek beöltözött. 1965-ben épült az iskola új szárnya, 
a gyerekek locsolták a betont, a szülők verték a vályogot, húzták 
fel a falakat. Nagyon összetartó, lelkes közösség kovácsolódott 
össze az ott lakókból. Innentől két osztályterem működött, több 
program kapott bennük helyet, még varrótanfolyamot is szervez-
tek. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen állapotba került az épület, sok 
emlékünk köt oda, ott töltöttük fiatal éveinket, de most már nem 
lehet felújítani, legjobb lenne szétbontani.

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Pályázat dajka munkakör betöltésére
Az Óvoda pályázatot ír ki dajka munkakör betöltésére. 
Szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány.
Állás betöltésének kezdete: 2011. 08.15.
Pályázat beadásának határideje: 2011. 07.15.
Pályázni lehet önéletrajz leadásával Ártim János intéz-
ményvezetőnél.

Hajagos Irén: 1963-tól 
1971-ig jártam a sándorte-
lepi iskolába, 94 gyerek-
kel együtt. Végig Ballun 
Tibor és felesége Babuka 
néni tanítottak, az utolsó 
évben Kiss Juhász János 
volt a tanítóm. A sán-
dortelepi részen lakók já-
ratták oda a gyerekeiket 
és oda jártak a szülők is 
a programokra, nagy élet 
volt akkoriban, hatalmas 

bálok, farsangi felvonulások. Nemrég jártam azon a 
részen, áldatlan állapotok vannak, már szinte be se 
merek menni az épületbe. Ami csak mozdítható volt 
mindent elhordtak, szétromboltak. Amióta nem lakik 
senki a szolgálati lakásba azóta mehetett így tönkre az 
épület állaga, nincs, aki felügyeljen rá. A felújításnak 
nincs realitása, rengeteg pénzbe kerülne és akkor még 
nem gondoltunk a fenntartási kiadásokra, állandó sze-
mélyzettel. Ha esetleg támogatásokból fel is lehetne 
újítani, akkor is csak táboroztatásra lenne használható 
nagy költségekkel.

Farkas Béla:  
1966-1975 között 
voltam az iskola 
tanulója, engem 
is Ballun tanító-
ék kezdtek a jóra 
oktatni. Amikor 
én iskolás voltam, 
legalább hetven 
tanuló volt. Ké-
sőbb a gyerekeket 
behordták a falu-
ba, beköltöztek a 
családok, az idősek kihaltak. Pedig micsoda élet 
volt ott. Havonta bált rendezett a szülői mun-
kaközösség, hetente volt mozi vetítés, az áram 
áramfejlesztőről ment, én voltam a gépkezelő. 
2-3 éve volt ott szervezve osztálytalálkozónk, el 
voltam szörnyedve az állapotoktól, a fölismer-
hetetlenségig át lett alakítva, és az épület nagy 
részét már széthordták mióta nincs ott gond-
nokság. A felújításnak nem lenne értelme, nem 
tudnák az eredeti állapotokat visszaállítani, in-
kább le kellene bontani az egészet.

Téglás Misa bá-
csi: 1928-ban szü-
lettem, ott jártam 
iskolába én csak 
hat évet, plusz 
három ismétlőt, 
amikor már csak 
hetente egyszer 
kellett menni. Első 
osztályba Deák Ist-
ván tanított, majd 
később Gulyás ta-
nár úr és Horváth 
László. Abban az időben még volt fegyelem, 
tisztelet és az 1-es volt a jó jegy. Két éve voltam 
arra, már akkor is nagyon leromlott volt az épü-
let, most már semmi értelme nem lenne felújíta-
ni. Nem szabadott volna elhanyagolni így azt a 
részt, de most már menthetetlen. Nem szabad rá 
áldozni, legjobb lenne lebontani. Egy szép emlék-
oszlopot azért megérdemelnének az ott tanítók 
és a diákok, hogy még sokáig legyen mire emlé-
kezni, és hogy ne vesszen a feledés homályába 
minden, ami már csak emlék.

Riport:
Ön mit tenne, mi a véleménye?

Közterület használatról
A közterület használatról már jelent meg információ a 

helyi újságban, ami feltehetően nem érte el a célját. Ren-
deletünknek megfelelően 10 m2 területre egységesen vo-
natkozik a 3000 Ft összegű díj, melyről minden esetben 
számlát állítunk ki. A közterület használati díjak nem újak, 
régen is volt és más településeken is vannak. Tudom, hogy 
egyeseknek a rendelet betartása új dolog, de ha a hagyo-
mányoknak megfelelően tartjuk és tartassuk be, akkor 
soha nem lesz e tekintetben rend községünkben. Termé-
szetesen a díj vonatkozásában vannak hangadó személyek, 
akiknek semmi nem jó. A feketegazdaságot, feketekeres-
kedelmet nem célunk támogatni a továbbiakban sem.

Sajnos településünkön még nem tanultak egyesek az 
egyes idegenek által árusított és házaló személyek általi 
tevékenységből. Többen szívesen beengedik őket, akik 
fűrészgépet, paplant, árulnak, tollat vesznek, vagy ajándé-
kot hoznak, esetleg egy húszezrest felváltanak, ami lehet, 
hogy hamis. Ezeknek sajnos általában szokott lenni követ-
kezménye, amiből rendszerint valamilyen kár keletkezik. 
Személyesen találkoztam egy csoporttal a Néphadsereg 
úton május 2-án, akik az idősek lakásába csengettek be 
sorba, mondván, hogy a gázszivárgást ellenőrzik a laká-
sokban. Amikor informálódtam személyük, megbízóik 
iránt, bizony hamar elköszöntek. 

A kereskedelemnek vannak feltételei, ami főleg rögzí-
tett szabályokon alapul. Az Ágasegyházán adott feltéte-
lek alapján három fő kereskedelmi tevékenység végezhe-

tő. Így üzletben, közterületen, mozgóbolt útján. Vagyis az 
üzletben folytatott tevékenységnél az adott, nyilvántar-
tott, bejegyzett vállalkozás az erre vonatkozó engedélye-
ket beszerzi, majd a maga által beszerzett, vagy előállított 
termékeket értékesíti. A fentiek megléte nélkül tehát az 
egyéb módon kereskedelmi céllal bérbe adott helyiség 
nem minősül üzletnek. Természetesen foglalkozunk a 
helyi piac megnyitásának lehetőségével, és minden képen 
szeretnénk egy kulturált piacot kialakítani, hiszen közös 
célunk, de ehhez néhány hónaptól több idő kell.

Tájékoztatom a Tisztelt olvasót, hogy a közterületen 
minden tisztességes kereskedő árulhat, aki a közterület 
használati díjat befizeti és a területet rendezetten adja át. 
Eddig sem volt megtiltva senkinek az árusítás közterüle-
ten, később sem lesz, de az ide vonatkozó szabályokat be 
kell tartani mindenkinek. 

 
Volt egyszer egy iskola

Tudjuk mindannyian, hogy a Sándortelepi Általános Isko-
la ma már nem tölti be szerepét.

A rendszerváltást követően voltak a hasznosítására vo-
natkozóan kísérletek, de eredmény ebből nem képződött 
sem az Önkormányzat, sem a Község lakóinak javára. Ma 
már azt látjuk, hogy több mint húszéves távlatban az Is-
kola egy romos, gazdátlan, gondozatlan ingatlanná vált. 
Nem hagyhatjuk tovább sorsára, kezdeni kell vele valamit. 
Az elmúlt Képviselőtestület ülésen megfogalmazódott 
néhány alternatíva, hogy hogyan tovább Iskola?

Elsőként a felújítás jött szóban, de sajnos pénzügyi forrás 
e célra nem áll rendelkezésre. Megfogalmazódott, a pá-
lyázati úton való felújítás, hasznosítás, de itt is falba ütköz-
tünk, ugyanis nem lelhető fel pályázati forrás erre a célra. 
Maradt véleményem szerint még kettő lehetőség, az ér-
tékesítés (ha valakinek lesz érdeklődése), vagy lebontás. 
Az utóbbi szintén nem kifizetődő, mert többe kerülhet a 
leves, mint a hús.
Tisztelt Ágasegyházi Lakosság!
Amennyiben az Iskolával kapcsolatban elképzelésük, 

javaslatuk van, elsősorban a megmentés területén, úgy 
kérem Önöket, hogy szíveskedjenek azt írásban az Ön-
kormányzat fele felterjeszteni, amennyiben lehetséges 
még május hónapban. Bármilyen építő jellegű javaslatot 
szívesen fogadunk és azokat megtárgyaljuk, akár értéke-
sítés, akár más irányú hasznosítás figyelembe vételével. 
Segítségüket tisztelettel megköszönjük.

Füredi János
polgármester
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területi versmondó versenyen vettek részt. Az alsósok kö-
zött Németh Viktor 2. helyezést szerzett. Andrási Viktória 
a 4. helyen végzett.          Andrásiné Major Magdolna

Mezei futóverseny
Április 18-án rendeztük a hagyományos mezei futóver-

senyünket hat iskola részvételével. Iskolánk tanulói mellet 
indultak még a szentkirályi, ballószögi, orgoványi és a két 
helvéciai általános iskola diákjai. Tanulóink eredményei: I.kcs. 
lány: Völgyesi Dóra 5.h., csapat (Mikulácsik Bettina, Boros 
Boglárka) 3.hely. Fiúk: Németh Viktor 1.h., csapat (Farkas Béla, 
Simon Martin) 3. hely. II.kcs. lány: Kamasz Vivien 2.h., csapat 
(Völgyesi Andrea, Vér Klaudia) 1.hely. III:kcs. Lány: Jakab Ber-
nadett 1.h., csapat (Tormási Izabella, Papp Tamara) 1. hely. 
Fiúk: Fekete Zoltán 2.h., csapat (Vér Bence, Völgyesi Zsolt) 1. 
hely. IV.kcs. lány: Bakonyi Bettina 7.h. Fiúk: Tapodi István 4.h. 
Az iskolák versenyében nem sikerült megismételni a tavalyi 

eredményt. Szo-
ros küzdelem-
ben második 
helyezést lértük 
el a Feketerdői 
Általános Iskola 
mögött. 

Ártim János

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Pályázat családosoknak

Családi kaleidoszkóp
Állítsuk össze az európai családok

 közös fotóalbumát!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

fotópályázata
Küldje be családja legszebb pillanatát megörökítő fotóját, 

amelyből kiderül: család nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Mutassuk be az európai családok sokszínűségét, hogy 

kiderüljön: a család a legnagyobb érték, éljünk bárhol Eu-
rópában. 

Olyan privát pillanatokat, megörökített élményeket vá-
runk, amelyeket a családok hajlandóak megosztani a szé-
lesebb közvéleménnyel is, hogy mindenki lássa: a család a 
legfőbb boldogság forrása.

A pályázatra megküldött családi emlékképekhez egy-
mondatos képaláírást is várunk (ami lehet egy üzenet a 
még családalapítás előtt álló fiataloknak, esetleg, hogy mi-
kor, hol és milyen alkalomból készült a felvétel, miért ez a 
legszebb pillanat a számukra).

A fekete-fehér vagy színes képeket elektronikusan, nagy 
felbontásban várjuk jpg, pdf vagy tif formátumban a 
sajtofoosztaly@nefmi.gov.hu címre 2011. május 31-ig.

Az értékeléshez a megfelelő méret a min. 2000 x 3000 
pixel, 1,5 Mb. A zsűrizést követően a nyertes képeket a 
publikáláshoz szükséges nagyobb méretben is bekérjük.

Egy pályázó legfeljebb három fotóval nevezhet.
A Családi Kaleidoszkóp előzsűrizett képei a  

www.kormany.hu kormányzati portálra is felkerülnek 
majd, ahol szavazni lehet a legmeghittebb pillanatot meg-
örökítő képekre.

A beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. 
A legtöbb szavazatot kapott képeket díjazzuk és a nagy-
közönségnek is bemutatjuk.

Szünidei matiné

Grillázsversenyre megújulva

Első szponzorunknak Baksa Brigittának szeretnénk köszö-
netet mondani, aki egy nagyon szép anyaggal támogatta 
csapatunkat. Köszönjük Bibi. Az így elkészült új fellépő ru-
hánkat próbálhattuk ki a Grillázs fesztivál szervezőinek fel-
kérésére eleget téve a faluházban. Köszönjük Malvina és a 
többi varrónő fáradtságos munkáját.        Jancsó Mónika

Április 22-én, pénteken 
egy fergeteges jókedvű, 
meglepetésekkel tarkított 
délutánnal vártuk a közel-
gő Húsvétot. 

A gyerekek először kéz-
ügyességüket fejlesztették, 
tojásfát készítettek. 

Majd egy 4 km-es erdei 
túra várta őket. 

Visszaérve elfogyott a 
lekváros-vajas kenyér, és 
játékos zenés székfoglaló 
versennyel, bújócskával és a 
„Felelsz, vagy mersz” nevű 
játékkal zárult az este.

Programok:
május 13. Kisiskolák atlétika versenye, Kunadacs.
május 21.  Közös kirándulás, a Parlament megtekintése.
május 25.  Országos felmérés 4.-6.-8. osztályoknak.
május 25.-26.  Kisiskolák megyei döntő, Lakitelek Népfőiskola.
június 1.  Mohácsi F. Alapítvány, Szózaténeklő 
 és versmondó verseny.
június 6.  Osztályozó értekezlet. Tanítási szünet.
június 10.  Ballagás.
június 15.  Tanévzáró
június 20-tól  megkezdődik az iskola és sportcsarnok felújítása.

Dupla meglepetés az iskolának!
Hétfő délelőtt kopogtattak az irodám 

ajtaján. Editke volt és Icu, akik egy óriási 
grillázstortát fogtak. „Ezt az iskolának 
hoztuk”- mondta Edit. Meglepetés, 
öröm, vegyes érzések kavarogtak ben-
nem: A gyerekeknek, és csak „úgy”? 
Megannyi száj - saját és nevelt gyerekek, 
rokonok - biztos lenne kinek odaadnia!  
Önzetlen felajánláshoz nem szoktunk 
mi hozzá, Füredi Jánostól,  Agárdi Im-
rétől,  Mohácsy Feri bácsitól és rokonaitól, valamint a né-
met testvérvárostól kaptunk ezeddig.... Természetesen az 
ámulat és a miértek után nagyon köszöntem mindenki 

nevében ezt a gesztust Edit-
nek és Icunak egyaránt. Rög-
tön munkához is láttam, ezt 
mindenkinek látni kell felkiál-
tással. Iskolapadra tettük az 
aulába, ráírtam: Gyarmatiné 
Barta Edit ajándéka. Csodájá-
ra jártak a gyerekek,  szülők 
egyaránt. Alig győztem a kér-
désekre válaszolni. Természe-
tesen majdnem mindenkit az 

érdekelt mikor esszük már végre meg, és ki az a néni, akitől 
kaptuk. Kedden délben összetörtük a csodát a gyerekek 
biztatásával és nyolc egyenlő részre osztottuk. Szerdán a 

nagyszünetben 
minden osztály 
megkapta egy-
egy púpozott 
tányéron a ré-
szét. Kedves 
Edit, gyűjtöt-
tem néhány vé-

Mesemondóverseny Felsõlajoson
Április 14-én Felsőlajoson mesemondó versenyen vet-

tek részt az alsó tagozatos diákok közül négyen. Két ka-
tegóriában szerepeltek a versenyzők. Az 1.-2. és a 3.-4. 
osztályos tanulók külön-külön mondták el meséiket. Béni 
Alexandra és Gubacsi Dániel  méltóképp képviselték a ki-
sebbeket. A 3. osztályos Vincze Ruca 1. helyezést ért el, 
így megszerezte a „Meseország  királynője” címet. Váradi 
Renáta pedig különdíjat kapott szép előadásáért.

Versmondóversenyek
Április 28-án 2 tanuló Fülöpszálláson versmondó versenyen 

vett részt. Ez a nap igen jól sikerült az ágasi diákoknak. And-
rási Viktória (7.o.) 1. helyezést ért el és a felsősök közönségdí-
ját is megszerezte. Németh Viktor szintén 1. helyezett lett és 
ő is megkapta az alsósok közönségdíját. Boldogan és büsz-
kén tértek vissza Ágas-
egyházára.

Március 16-án Izsákon 
Németh Viktor (3.o.), 
Ürögdi Áron (6.o.) és 
Andrási Viktória (7.o.) 

leményt a tortádról:  Nyami, nagyon finom volt! Tudom ki 
csinálta, nekem rokonom. Zsuzsa néni, a nagyoknak többet 
kellett volna kapni, mint a kis...-nak! Bárki csinálta, finom 
volt! Bírnék még enni! Minden nap jöhetne egy ilyen!...

A második meglepetés  Szmetena Betti 4. osztályos ta-
nulónk grillázskompozíciója volt, amivel 2. helyezést ért el 
a cukrászversenyen.  Az ügyes kezű kislány mestermunká-
ja szintén két napig volt látható az aulánkban mindenki 
nagy örömére, büszkeségünkre. A „torta” szintén a  gyer-
mekek pocakjában végezte. 

A gyerekek örömét tolmácsolva bátran írom, köszönjük 
a finomságokat!                                   L-né Zsuzsa néni
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A Kovács Kin-
ga Emlékalapít-
vány által szer-
vezett Európa 
napon is részt 
vettünk. Az 
idősek klubja a 
„Nagyik” csa-
patával a csa-
ládi napközink 
pedig az „Ezüst 
Tanoda” csapa-

tával. Eredményeink az idén sem maradtak el a megszo-
kottaktól. Az idősek egy gyönyörű szép fa csemetével a 
gyerekek viszont csocsóasztallal, sátorral, teniszütő szet-
tel, na meg rengeteg élménnyel tértek haza.

Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

Áldás vagy átok - folytatás  
Az interneten való ismerkedés veszélyei: 

- Például, amikor magát 14-15 évesnek kiadó felnőtt lép be a 
gyerekek chatvilágába, kezd akár bensőséges virtuális beszélge-
tésbe velük. Innen pedig eljutnak akár a személyes találkozásig, 
amikor például egy 35 éves férfi várja a kislányt, aki egyáltalán 
nincs felkészülve erre a helyzetre. Mi pontosan elmondjuk a 
hozzánk telefonálóknak, hogyan készüljenek, mondjuk egy-egy 
internetes randira. Hogy legyen „B” tervük, ha számukra kelle-
metlen a személyes találkozó, hogy mindig szóljanak valakinek, 
hová készülnek, s ha lehet, ne egyedül menjenek.

De ennél sokkal gyakoribb a két újabb fogalom, a „grooming”, 
vagyis amikor egymásról készítenek képeket, felvételeket a má-
sik tudta nélkül, kínos helyzetekben, majd ezt terjesztik a baráti, 
haveri körben, a másik a „bulling”, amikor a gyerekek egymást 
zaklatják msn-en, sms-ekben vagy a Facebookon például. Az 
áldozatoknak pedig fogalmuk sincs róla, hogy az adatfelvétel, 
illetve azok közzététele is törvénytelen, ahhoz ugyanis a má-
sik engedélye szükséges. A gyerekeknek senki sem tanítja meg 
ezeknek az eszközöknek az etikus használatát - mondja a segítő 
szolgálat munkatársa.”

„Csapnivaló a magyar gyerekek 
internetbiztonsága”

Magyarországon most készült az első, átfogó kutatás, ami - 
egyebek mellett - a gyerekek internetes kiszolgáltatottságáról 
adott képet. 

- Száz magyar gyerek közül hatnak volt része valamilyen online 
zaklatásban az elmúlt egy év során. (Ágason kb. 200 gyermek-fi-
atal internetezik napi szinten,vagyis, ha hiszünk a statisztikának, 
kis falunk 10-12 gyermeke kapott már kéretlen-kelletlen ajánla-
tot a neten) A weben elérhető szexuális tartalmakkal az elmúlt 
egy év során a magyar gyerekek 13 százaléka találkozott, ez 
nagyjából megfelel a nemzetközi képnek. A szülők száz esetből 
azonban mindössze négyben értesültek a gyereküket ért online 
zaklatásról, ami megdöbbentő. Ságvári Bence szerint a gyerekek 
védelmét komolyan nehezíti, hogy a szülők és tanárok többsége 
lényegében teljesen tudatlan abban, mi is folyik gyermekével az 
online térben.

A közösségi szájtokon vezetünk 
A gyerekek egyre fiatalabb korban kezdenek internetezni. A 

magyar gyerekek átlagosan 9 éves korukban kezdik el használni 
a világhálót. A magyar netező gyerekek amúgy is átlagon felüli 
online közösségi aktivitást mutatnak: kétharmaduknak van saját 
profilja valamelyik közösségi oldalon, és minden második rendel-
kezik mindenki által elérhető, publikus profillal. A magyar gyere-
kek szinte mindent elárulnak magukról. A kutatók hat személyes 
adatot vizsgáltak - arckép, családnév, lakcím, telefonszám, iskola, 
életkor -, és a magyar átlag lett a legmagasabb. A biztonságos 
internethasználat terén valójában a nemzetközi mezőny végén 
kullogunk, nagyjából Romániával állunk egy szinten. A megoldás 
az odafigyelés, a tanítás

Hogy mi a megoldás? - Kaphatók védelmi szoftverek, ame-
lyek keresőszavak, URL-ek és IP-címek tiltanak le bizonyos 
káros oldalakat, chat-beszélgetéseket, alkalmazásokat. Annyi 
védekezési lehetőség viszont nincs, mint amennyi támadási 
felület. A legbiztosabb megoldás az, ha otthon a gyerek mel-
lett maradunk, amíg internetezik. Vesszük a fáradságot, és mi 
magunk tanítjuk meg rá, hogyan kell megkülönböztetni igaz 
és hamis információt és kezelni a neten szerzett ismerősöket; 
ahelyett, hogy - akár sokan a tévét - a gépet is bébiszitterként 
használjuk. (Folyatjuk.)

Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

„A felhők felett azért mindig süt a nap” 
Mit érdemes tudni a 

stresszről? Senki sincs 
manapság, aki ne ismerné 
a stresszt. A hétköznapok-
ban számtalanszor mond-
juk vagy hallhatjuk má-
soktól azt, hogy „Hú, de 
stresszes napom van ma”  
vagy „Milyen stresszes 
életet élünk”. Nap mint 
nap találkozunk vele, 
érezzük a hatásait, de ha 
valaki megkérdezi tőlünk, 
mi is a stressz, hát nem 
könnyű megfogalmazni 
a választ. Az alábbiakban 
a hétköznapi tapasztala-
tokon túl szeretnénk pár 
fontos dolgot megvilágí-
tani a stresszről. 
Mi a stressz? A stressz 

olyan idegi és hormonális 
történések láncolata, ame-
lyek biztosítják a szervezet 
alkalmazkodását (egyensú-
lyának folyamatos helyreál-
lítását) a túlélés érdekében. 
Stressz nélkül tehát lehe-
tetlen volna az élet. 
Hogy kell azt érteni, 

hogy stressz nélkül le-
hetetlen volna az élet? 
Szervezetünket minden 
pillanatban megszámlálha-
tatlanul sok inger éri. Ezek 
az ingerek származhatnak 
mind a külvilágból, mind 
közvetlenül a szerveze-
tünkből, de a nagy számú 
ingernek csak egy kis tö-
redéke követel a szerve-
zet részéről jelentősebb 

alkalmazkodást. Amikor 
például stresszes helyzetbe 
kerülünk a szervezetünk 
először vészreakcióval re-
agál az ingerre. Ilyenkor 
megemelkedik a pulzus-
szám, nő a vérnyomás, nő 
a vércukorszint, nő a szer-
vezet sótartalma, meg-
változik a vér eloszlása (a 
létfenntartásban fontos 
szervek - szív, tüdő, váz-
izomzat - vérellátása nő, 
miközben a pillanatnyilag 
lényegtelen szervek - nemi 
szervek, gyomor-bélrend-
szer - vérkeringése csök-
ken), kitágulnak a pupillák, 
nő a szem fényérzékeny-
sége, fokozódik a nyálel-
választás és a verejtékezés, 

csökken a vese kiválasz-
tó funkciója. A fent leírt 
reakciók csak rövid ideig 
(néhány percig) tartanak. 
A stresszreakció tartósabb 
fennállását hormonális vál-
tozások teszik lehetővé, ez 
biztosítja a szervezet foko-
zott energiaellátását. 

Ezek, a szervezetben vég-
bemenő változások azt 
a célt szolgálják, hogy a 
szervezet az azonnali cse-
lekvést igénylő stresszhely-
zetekben sikeresen tudjon 
alkalmazkodni. A stressz 
tehát önmagában hasznos, 
létfontosságú. Normális 
esetben a stressz az azt ki-
váltó tényező eltűnésével 
megszűnik, és megindul-
nak a szervezet regene-
rálódását, a pihenését, az 
energiaraktárak feltöltését 
segítő folyamatok. Így vá-
lik a szervezet újra alkal-
massá arra, hogy szükség 
esetén küzdeni tudjon. A 
stressz azonban bizonyos 
körülmények között ártal-

massá válhat a szervezet 
számára.
Miként válik ártalmassá 

a stressz? Ha folyamatos 
stressz éri a szervezetün-
ket, a szervezet készültsé-
gi reakciója állandósul, a 
szervezetnek nincs lehető-
sége a pihenésre, az ener-
giaraktárak feltöltésére, és 
az egyensúlyi állapot egyre 
nehezebben vagy egyálta-
lán nem áll helyre. Ilyenkor 
különböző kóros testi reak-
ciók, betegségek jelennek 
meg. Egy idő után maga a 
betegség is stresszforrássá 
válik, aminek fontos sze-
repe lehet a tünetek állan-
dósulásában, az önrontó 
körök kialakulásában.
Milyen betegségekhez 

vezethet a tartósan fenn-
álló stressz? A krónikus 
stressz szerepet játszhat 
a következő betegségek 
kialakulásában és/vagy 
súlyosbodásában: az im-
munrendszer csökkent 
működése, szív-érrendszeri 

megbetegedések, dagana-
tos betegségek, allergiás ál-
lapotok, asztmás és egyéb 
légzőszervi megbetege-
dések, merevedési zavar, 
meddőség és egyéb nőgyó-
gyászati megbetegedések, 
gyomor- és bélbetegségek, 
izom- és izületi fájdalmak, 
alvászavarok, szorongás, 
hangulatzavarok. 
Csak konkrét ese-

mények válthatnak ki  
stresszt? Fontos megje-
gyeznünk, hogy stresszre-
akciót nem kizárólag objek-
tív tényezők válthatnak ki, 
tehát nem szükséges, hogy 
a valóságban is megtörtén-
jenek egyes események. 
Gyakran csak gondolati 
szinten lejátszódó helyze-
tek (például félelmeink, 
szorongásaink), az egyén 
belső konfliktusai vezetnek 
stresszreakcióhoz, és akár 
súlyos testi tünetek kiala-
kulásához. (Folytatjuk.)

Dr.Dull István
háziorvos

Ezüst Tanoda
A jó idő megérkezésének 

örömére az Ezüst Tanoda 
családi napközis gyerekeink 
a strand nyújtotta élmé-
nyekkel is gazdagodhattak. 
Nagy örömükre egy egész 
délutánt tölthettek a kecs-
keméti termálvízben, ahol 

nagyon jól érezték magukat és élményekkel teli tértek 
haza. Igaz még be sem értek Ágasegyházára, amikor már 
elhangzott az ominózus kérdés „mikor megyünk legkö-
zelebb?”. A válasz így a nyár közeledtével nem volt ne-
héz hisz nemsokára itt van a vakáció, amikorra ugyanis 
számtalan fürdőzés, kirándulás, sátrazás és még sok - sok 
szabadidős program van betervezve.

Elkészült az Ezüst Idősek 
Klubja életfája, melynek 
ágaira minden klubtagunk 
neve felkerült. 

A fa végleges helyére ke-
rült a Szociális Gondozási 
Központ nagytermének 
egyik sarkába, ahol min-
denki láthatja és megkeres-
heti a nevét.

Lehetőségünk nyílt ellá-
togatni a Selyemhegyre és 
bemenni az ott található 
létesítményekbe. Meglepő 
és érdekes látvány foga-
dott. Bár itt élünk körülötte 
évtizedek óta, mégis csak 
most tudhattuk meg mit is 
rejt ez a szép dombocska a 
belsejébe, amire büszkék is 
vagyunk. KÖSZÖNET a lehe-
tőségért az ötletgazdának!

Föld Napja
A Föld napját, mint minden évben szoktuk, az idén is 

kerékpár túrával ünnepeltük. Annak ellenére, hogy eb-
ben az évben nagypéntekre esett ez az évforduló, szép 
számmal vettek részt klubtagjaink rendezvényünkön és 
jól sikerült ez a nap is.

Önkéntes segítőnk

Munkánkat több hónapon 
keresztül önkéntesként  se-
gítette Szabó Katalin ( szo-
ciális munkás).

Kívánunk neki az új mun-
kahelyen sok - sok sikert és 
kitartást! Köszönjük a segít-
séget! 

Európa Nap

Selyemhegyi látogatás

Életfa
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó! Református 
jelképeink V.: a halA  fiatalabb nemzedék számára talán kevésbé 

ismer imádság a májusi litánia.
Május a Szűzanya hónapja, akit litániával kö-

szöntenek a hívek a katolikus templomokban. 
A „litánia” kifejezés a görög „litaneuó” - kö-
nyörgök szóból származik. Az V. században 
jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel 
különféle szándékokért imádkoztak. A VII. szá-
zadban kialakult már a ma is ismert formája.A 
loretói litánia a mai formájában a XVI. század-
ban tűnik fel először, de már a XII. századból 
is ismerünk hasonló, közös végzésre készült 
imádságot. Az általunk ismert „loretói litánia” 
a Loreto városának bazilikájában lévő Szent 
Házból származik, ahol l575-től (mások szerint 
már 1400-tól) minden szombaton elénekelték 
a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Ca-
nisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt és 
meghallotta ennek éneklését, átvette imaköny-
vébe és terjesztette. VII. Orbán pápa l691-ben 
kiadott dekrétumában megtiltotta a különbö-
ző templomokban készült Mária-litániákat, és 
egyetemes használatra a „loretói litániát” ren-
delte el. XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. 

A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia 
közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, 
így XII. Piusz, VI. Pál és boldog II. János Pál pápa. 
- Rendkívül fontos volna ma is megismernünk 
ezt az imádságot, hiszen Mária a katolikus em-
ber hitében Ő az égi Édesanya. Mária kapocs az 
ember és Jézus Krisztus között. Az anya iránti 
szeretetnek kifejezője ez az imádság. Másrészt 
ez az ájtatosság, kifejezetten május hónap-
ban alkalmat ad közös imádságra is. Májusban 
minden vasárnap a szentmise előtt énekelve is 
hallhatjuk. Rövid fohásszal forduljunk Máriához 
- Magyarok Nagyasszonyához- akinek közben-
járást őseink bajba vészben sokszor kérték.

Most segíts meg Mária, óh irgalmas Szűz Anya, 
keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. 

Hol már ember nem segíthet, 
a Te erőd nem törik meg. 

Hő imáját gyermekednek, nem, 
Te soha nem veted meg. 

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, 
hogy Anya vagy! 

Most segíts meg Mária, óh irgalmas Szűz Anya! 
Ámen
Farkas János plébános

A hal sok nép gon-
dolkodásában az 
örök élet, soha meg 
nem halás jelképe 
lett, mivel régen az 
emberek azt hitték 
sosem alszik. A me-
diterrán népeknél 
pedig a termékeny-
ségnek és az élet 
bőségének a jelképe. 
Egyes helyeken a hal 
a női előjogúságot 
szimbolizálta.

A hal a keresztény szim-
bolikában Jézus Krisztust 
jelenti, ami egy görög 
nyelvű szójáték következ-
ménye. Ugyanis ha görög 
nyelvre fordítjuk a „Jézus 

Krisztus, Isten Fia, Meg-
váltó” mondatot, ami az 
őskerestyének egyik hit-
vallása volt, akkor a sza-
vak görög kezdőbetűinek 
összeolvasásából az hal 
(görögül ichthüsz) szavat 

kapjuk. A keresz-
tyénséget sokszor 
üldözték, a római 
császárok idején 
is. Bujkálniuk, me-
nekülniük kellett, 
de kapcsolatot is 
tartottak egymás-
sal. Egymást sok-
szor úgy ismerték 
meg, ha ott volt a 
másikon a „hal” 
ábrája: ebből tud-

ták, hogy a másik is Jézus 
Krisztus követője. Sokszor 
lehet látni autókon is a hal 
ábráját, népszerű jelkép a 
reformátusok közt.

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó lelkész 

Nagy titokról hullt le a lepel...

Klubunk, a Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub, nem min-
dennapi eseményen vett 
részt 2011. április 7-én. A 
meghívás a Selyem-hegy 
belsejében található, 39 
évig titkos Polgárvédelmi 
Objektum megtekintésére 
szólt. Az ágasegyháziak 
csak „bunker”- nek emle-
gették, és sokáig nagy ti-
tok, félelem lengte körül. 
Kissé szorongva léptünk 
be, vajon mit látunk mi, 
civilek. Az objektumban a 
gondnok kalauzolt ben-
nünket. Mint 40 éve itt 
lakó, a „bunker” előtt min-
den nap elhaladó személy, 
emlékszem a gigantikus 
méretű építkezésre. Elő-
ször „széttúrták” a hegyet, 
majd a mélyedésbe építet-
ték be azt a temérdek só-
dert és vashuzalt, melyek

között alig lehetett köz-
lekedni. A hegyet körül-
vevő Kossuth L. és Bocskai 
utcákra vonatkozott ez, 
valamint az akkor még 
Lenin körútra. Mindenki 
tudta, hogy egy esetleges 
légitámadás esetén a mi 
falunk biztos célpont lesz. 
A pártállam idején sok ér-
dekes esemény színhelye 
volt a „bunker”, nagy evé-
szetek-ivászatok, szórako-
zások zajlottak itt...

A rendszerváltozás után 
megszelídült a szerepe, ma 
pedig a hírek szerint turiszti-
kai célra fogják megnyitni. 

Kilenc órakor gyülekez-
tünk a bejáratnál, majd 
vezetőnkkel lementünk 
a hegy „gyomrába”. A 
vastag atombiztos falak 
meglehetősen hideget 
árasztottak. Egy hosszú 
folyosóról nyíltak a ki-
sebb-nagyobb helyiségek, 

huzalok és vezetékek töm-
kelegével. A folyosón fo-
gasokon felakasztott tás-
kákban gázálarcok lógtak. 
Egyik látogató fel is pró-
bált egyet. Előadótermek, 
telefonközpontos helyisé-
gek, orvosi szoba, raktárak 
sorakoztak egymás után, 
majd a vészkijárat. Láttuk a 
megyei főnök puritán egy-
szerűséggel berendezett 
vezérlő szobáját is.

Kijövet felmásztunk a 
hegy tetejére, ahol a vész-
kijárat hatalmas beton-
tömbje állt. Azoknak volt 
igazuk, akik „látnokok” 
voltak, és megjövendölték, 
hogy ez a csoda megtör-
ténik. A negyven évvel ez-
előtti félelemből profitál-
hat a falu, híressé válhat, 
ha majd ország-világ előtt 
nyitva áll. Kívánjuk, hogy 
úgy legyen!

Szórád Istvánné 
krónikás

Klubtagjaink a vészkijáratnál

A „bunker” belsejében az orvosi szoba

Esős majális - Május 1-én

Először, másodszor, elkelt...
Május 7-én harmadik alka-

lommal rendezte meg a Ko-
vács Kinga Emlékalapítvány 
az Európa-napi Kincskereső 
címet kapó rendezvényét, 
ahol gyakran hallhattuk ezt 
a mondatot. Örülök, hogy 
van olyan vetélkedő, ahol 
a gyerekek nem erejüket, 
hanem tudásukat mérhetik 
össze. A leghatékonyabb 
tanulási módszer a játékos 
tanulás. A lurkók nem csak 
nyereményekkel tértek 
haza, hanem tájékozódot-
tabbak lettek az Európai 

Unió és a természetvédelem 
terén is. Valljuk be őszintén, 
hogy nem csak a diákok 
gyarapodtak új ismere-
tekkel, hanem a felnőttek 
egyaránt, hiszen tudjuk „a 

jó pap is holtig tanul”.
Idén is jelen volt a nyugdí-

jas klub csapata, akik nem 
csak süteményeikkel, hanem 
aktivitásukkal is lenyűgöztek 
bennünket. Több környék-
beli faluból érkeztek vetél-
kedni kívánó csapatok, akik 
ragyogó szemmel vették 
át a licitáláson elnyert aján-
dékaikat. Az ágasegyházi 
csapatok ismét nagyon jól 
teljesítettek, így rengeteg 
játékkal és édességgel gaz-
dagították iskolánkat. 

Rácz Renáta

Az idei május 1.-én az 
ágasegyházi civil szerve-
ződések elhatározták, 
hogy a gazdakör által már 
évek óta megtartott ze-
nés ébresztőt kiegészítik 
egy kellemes egész napos 
programmal.

Ennek keretén belül 10 
órától gyülekeztek a ver-
senyzők Ártim János által 
összeállított játékos vetél-
kedőre. Volt ott minden-
féle kacagtató verseny-
szám, a paplanhuzatban 
futástól kezdve a gumi-
csizma lerúgó versenyig. 
A győztes csapat díja egy 
gyönyörű grillázs torta 
volt, amit Kókai Sándor 
kérésére készített Gyar-
matiné Editke.

Az Önkormányzat kifi-
zette a csocsóvár egész 
napos díját, ahol a gyere-

kek maguk voltak 
a csocsóbábúk. Az 
eső sem tudta el-
venni a kedvüket, 
egész nap folya-
matosan telve volt.

A gazdakör para-
fadugós horgásza-
tán és a vaspatkó 
célba dobálásán 

csokit, palacsintát, rágót, 
valamint cukorkákat le-
hetett nyerni, amihez 
hozzájárult a Boróka 
Népdalkör és Füredi Já-
nos is. Hihetetlen élmény 
volt látni az esőben nagy 
buzgalommal horgászó és 
célba dobáló gyerekeket. 
A gazdakör virslivel és 

üdítővel látta vendégül a 
gyerekeket, valamint el-
fogyott a Nyugdíjas Klub 
tagjai által sütött renge-
teg palacsinta is.

A Lili lovas-farm lányai 
hősiesen lovagoltattak, 
Tarcsi Lacika pedig kocsi-
káztatott, miközben az 
eső egyre jobban esett.

Azt hiszem, a kezdemé-
nyezés jó volt, a gyerekek 
az esővel mit sem törődve 
élvezték a programokat. 
A napot Ágasegyháza-
Tass focimeccs zárta.

Jó lenne jövőre is így 
együtt lenni esőmente-
sen.

Börönde Lászlóné
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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
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Rejtvénypályázatok

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

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: 70/334-7813
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

Gyermeknapra
A Gyermeknap története 

1920-as évekre nyúlik vissza. 
Elsőként Törökországban 
ünnepelték, később az ENSZ 
létrehozta az Egyetemes 
Gyermeknap intézményét. Ha-
zánkban 1931 óta ünnepeljük 
Május utolsó vasárnapján. Le-
gyen ünnepük vidám kacagás-

tól hangos. Szeretettel gondoskodjuk róluk, óvjuk őket, okos 
szavakkal irányítsuk lépteiket. Ezzel a bölcsességet is átadjuk 
nekik. Nőjenek fel egészségben, szeretetben, hogy életünk al-
konyát bearanyozhassák gyermekeikkel. 

Pedagógusnapi 
köszönet

Pünkösd

Kiss Kálmán: Tanítónk 

Betűket adott nékünk s számokat, 
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk.
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk! 
És olvastunk és olvastunk sokat. 

Adott, adott ő szép mámorokat. 
Büszkén éreztük: lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,
s a legfőbb kincsünk lett a gondolat.

A katedrán állt ő, és csak adott. 
Hogy is feledhetnénk a mosolyát? 
Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott,
bolondokháza lármás iskolát. 

Előtte most horgasztott fővel állunk,
zavartan nézve néhány szál virágunk.
     

Újszövetségi egyházi ün-
nep, amelyen a keresztény-
ség a Szentlélek kiáradásá-
nak emlékét ünnepli meg. 
A Szentlélek ezen a napon 
áradt ki az apostolokra, és 
ezzel a napot új tartalom-
mal töltötte meg a keresz-
tények számára.

A magyar kultúrában 
több szokás kötődik a 
pünkösdhöz. Pünkösdi ki-
rály választás: A középkor 
óta ismert szokás, ekkor 
ügyességi versenyen (tus-
kócipelés, karikába dobás) 
kiválasztották a megfelelő 
legényt, aki később a töb-
bieket vezethette, továbbá 
a pünkösdi király minden 
lakodalomba, mulatságra, 
ünnepségre hivatalos volt, 
a kocsmákban ingyen iha-
tott, a fogyasztását a kö-
zösség fizette ki később. Ez 
a tisztség egy hétig, de akár 
egy évig is tartott. 

Pünkösdi királynéjárás: 
Eredetileg 4 nagyobb lány 
(később több) körbevisz a 
faluban egy ötödiket. Ő a 
legkisebb, a legszebb. Éne-
kelnek, és jókívánságokat 
ismételgetnek. Megáll-
tak az udvarokon, majd a 
pünkösdi királyné feje fölé 
kendőt feszítettek ki, vagy 
letakarták őt fátyollal. Éne-
keltek, közben körbejárták 
a királynét, a végén pedig 
felemelték, s termékeny-
ségvarázsló mondókákat 
mondtak. Az énekek és a 
mondókák végén ajándé-
kot kaptak. 

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
Köszönöm Ártim János iskolánk igazgatójának rejtvényfejtésre buzdító segítségét, melyre sok helyes megfejtés  
érkezett.

Meglepetést kapnak megfejtésükért: 
5. osztályból: Sebők Anikó, Völgyesi Andrea
8. osztályból: Ladányi Zsanett, Kovács György, Palotás Gyöngyi, Sallai Dóra, Szabó Enikő, 
                    Tarcsi Márk, Ungor Szabina, Utasi Ferenc, Vér István.
Nyelvi ismereteik bővítéséhez sok sikert kívánunk. 

Múltunk - Tudja-e? 
1. Az alábbi személyek közül ki nem sütött házi ke-
nyeret egyik falunapi eseményen?
a. Orgoványi Ferencné b. Hajagos Sándorné c. Téglás Mihályné

2. Ki volt a Hazafias Népfront elnöke az alábbi sze-
mélyek közül?
a. Ballun Tibor b. Őri Tibor c. Mohácsy Ferenc

3. Ki volt az ágasegyházi Mathiász J. Szakszövetkezet 
ellenőrző bizottság elnöke hosszú időn keresztül?
a. Daróczi Pál b. Farkas Gábor c. Góbor Ferenc

4. Ki volt háztáji agronómus a Mathiász J. Szakszö-
vetkezetben?
a. Galsi Péter b. Dóka János c. Nagy Gyula

5. Az 1992-ben megalakult Népdalkörnek ki nem volt 
alapító tagja?
a. Nagy Ferencné b. Kozma Józsefné c. Rab Istvánné

A pályázat beküldési határideje: 2011. június 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágas- 
egyháza, Kossuth tér 2.  
Április havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/c, 4/a, 5/a.
Helyes megfejtőnk: Kozma Józsefné Ágasegyháza, Petőfi 
u. 11. 
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes 
szórakozást.

Szórád István
ny.tanár

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. június 05.
Április havi pályázatunk nyertese: Szakál Istvánné Ágas- 

egyháza, Bajcsy-Zs. E. u. 46.  
A nyertesnek gratulálunk!

Született:
Kenderes Barnabás (Ruska Krisztina)
 

Esküvő nem volt.

Elhunyt nem volt.


