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Múltunk
1956 július 1-én az Ágasegyházi Szövetkezet újra önálló szövetkezet 

lett. Még ebben az évben a belterületi vegyesbolt mellett Ágasegyhá-
za külterületén két újabb vegyesboltot létesített, továbbá kialakítot-
tak egy szikvízüzemet és megnyílt az első italbolt.

 
1956 októberében a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) feloszlott, de 

még ugyanebben az évben azok, akiket nem rendített meg a párt 
központi vezetésében tapasztalható revizionista és dogmatikus cso-
portok hatalmi harcának súlyos következményei és hittek a szocia-
lizmus győzelmében, hozzáfogtak a párt sorainak rendezéséhez. 
Megalakították Ágasegyházán is a Magyar Szocialista Munkás Párt 
(MSZMP) helyi szervezetét. A párt a község gazdasági, politikai, esz-
mei irányítója lett. A felsőbb szervek határozatait megvalósítva, a párt 
tagjain keresztül juttatja el a lakossághoz a központi elgondolásokat 
és akaratot.

A megszervezés után a párt legkiemelkedőbb tevékenysége a köz-- 
ség mezőgazdaságának átszervezésében nyilvánult meg. 

1957-ben az önálló Ágasegyházi Állami Gazdaságot a Helvéciai Ál-
lami Gazdasághoz csatolták. Akkor lett ez a terület a Helvéciai Ál-
lami Gazdaság Ágasegyházi Kerülete. Kerületvezetőnek Nagy József 
kertész mérnököt nevezték ki, aki 1959-ig vezette a kerületet. Majd 
Szommer István állt a kerület élén, később Vezsenyi Gyula követte. 
Kezdetben 200 kh szőlő, 40 kh gyümölcsös, 1800 kh szántó és 200 kh 
nádas tartozott a kerülethez. 1957-60-ig átlagosan 250 fő dolgozója 
volt. A főbb munkákat ekkor még lovakkal végezték. A 2000 kh felett 
gazdálkodó kerületre 5 db 25 LE teljesítményű gép jutott. Nehezítet-
te még az eredményes gazdálkodást, hogy a nagyüzemi tervezésnek, 
szervezésnek, költséggazdálkodásnak nem voltak hagyományai, így 
meghatározó szerepe volt a kézi erőnek. 

A Platter féle birtokon üzemelő gazdaságot az Izsáki Állami Gaz-

A Selyemhegyi Központi Állami Általános Iskolában Ágasegyházán, 
az 1955/1956-os tanévben végzett egy osztály, 18 tanulója. Most 2011-
ben, 55 év eltelte után ismét találkoztak a diákok. Volt aki Veszprém-
ből, volt aki Balatonszabadiból, Kalocsáról, Kecskemétről érkezett. Az 
ágasegyházi osztálytársak várták Őket.

A Nemzetközi Gyermeknap előnapján hét „öregdiák” ballagott a Ró-
mai Katolikus Templomba, ahol Farkas János plébánossal együtt imád-
koztak és Dókáné Kovács Erikával együtt énekeltek elhunyt osztályfő-
nökükért Várady Ferencné Joli néniért, Mohácsy Ferenc igazgatójukért, 
Firtling Endre tanárukért, elhunyt osztálytársaikért: Belánszki Antal, Bo-
dor Franciska, Losonczi Ida, Marozsi Péter Pál, P.Takács János. 

Imáikban kérték beteg osztálytársaik Kiss László és Kósa Ferenc gyó-
gyulását. 

A megható emlékezés után átballagtak volt iskolájukba, megkeres-
ték volt osztályukat és emlékeikben visszatért a fiatalságuk. Az apró 
csíntevések, az egymást segítő súgásokért repülő radírgumi, volt ta-
náraik szigorú nézése, ha az napra nem tudtak tanulni. Előkerültek a 
fényképek múltról és jelenről egyaránt. Néha egymás szavába vágva 

dasághoz csatolták. Ez a megoldás azért volt kézenfekvő, mert a 
két állami gazdaságot csak egy dűlőút választotta el egymástól. Az 
Ágasegyházi Üzemegység területe 500 kh, ebből 230 kh szőlő, 90 kh 
gyümölcsös, 60 kh szántó, 120 kh hasznavehetetlen, homokos terület, 
melynek meghódítását szőlőtelepítéssel folyamatba vették.

1957-ben az MSZMP mellett ifjúsági szervezet alakult, a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség (KISZ). Az első titkára Makai Károly volt, aki a szer-
vezés minden nehézségével megküzdött és életre hívta a szervezetet. 
Célul tűzték ki az ágasegyházi fiatalok gondolkodásának formálását, 
világnézetük kialakítását, továbbá a kulturált szórakoztatás biztosítá-
sát, hazánk tájainak megismerését.  

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

Az Ágasegyházi Kerület kovácsműhelyének dolgozói

Ballag már a vén diák tovább, tovább...
kinek mi jutott eszébe. Emlékeztek. Megtekintették a régi osztályter-
meket is. Köszönik Ártim János igazgatónak, hogy lehetővé tette fia-
talságuk emlékének felidézését.

13 órakor az Ungor Vendéglőben terített asztal várta a megfáradt 
diákokat és Váci Mihály versével folytatódott az emlékezés. 

Ima közben   Az osztályban 

„Hát ez így volt régen.” Mondták elgondolkozva. „Cipőnk sem volt a 
nagy szegénységben.” Elmesélték életsorsukat, örömeiket, bánataikat. 

Búcsúzáskor megígérték egymásnak, hogy ismét találkoznak, ha a 
sors engedi.    

Borsodi Pálné  

„Gyalog szerettem volna jönni
a porral lepett füveken, 
mezítláb, hogy frissen érezzem,
ha felmelegszik a szülőföld 
pora, mikor megérkezem.

Gyalog menni az utcán végig, 
előre köszöngetni ott.
Tornácokon üldögélni, mint régen, 
hogy mindenki arcomba nézzen, s 
mondják: - „Semmit se változott!” 

(Részlet)
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A békés mindennapok-
ban szinte elképzelhetetlen, 
hogy Földünk természeti 
csodái ellenséggé válhat-
nak: megmozdul a föld, 
hatalmassá nőnek a tenger 
hullámai, tomboló forgó-
széllé dagad a légmozgás. 
Az ember kicsi és gyenge, 
ha egyedül kénytelen szem-
beszállni a természet hatalmával. De megsokszorozódik az 
erő, ha segítő kezek nyúlnak felé. Természetesen ahhoz, 
hogy csökkenjen sebezhetőségünk, világosan kell látnunk a 
társadalmunk és a jövő nemzedékének legfontosabb teen-
dőit. A hatékony katasztrófa-reagálás érdekében mind az 
állami szerveknek, mind az állampolgároknak tenniük kell. 
Fel kell készíteni a lakosságot - külön figyelmet fordítva a 
tanuló ifjúság felkészítésére - a várható veszélyek leküzdé-
sére, tennivalóik elsajátítására katasztrófahelyzetben.

2011. április 14-én 
Kecskeméten, majd  
május 26-án Szegeden 
megrendezett Ka- 
tasztrófavédelmi If-
júsági versenyeken  
tanulóink elméleti és 
gyakorlati ismerete-
ikről adtak számot, 

ügyességi feladatokat oldottak meg, melyeknél a tudáson 
felül a találékonyságra is szükség volt. A Duna-Körös-Ma-
ros-Tisza Eurorégió (DKMT) által szervezett verseny végén 
a gyerekek örömmel vették  birtokba  a kalandparkot 
Szegeden. A felkészülésben segítséget kaptunk Farkasné 
Fazekas Mária mk. pv. alezredes, tanácsos asszonytól, Bús 
Évától , továbbá Szaszkó Jánostól akiknek ezúton is  kö-
szönjük segítőkész munkájukat. Jó pihenést kívánok a kö-
zelgő vakációra minden kedves segítőnknek és természe-
tesen a versenyzőknek, hogy jövőre újult erővel (és már 
némi tapasztalattal) ismét neki vághassunk a kihívásnak. 

Bornemisszáné Varga Ilona

Ágasegyháza 
mellett rendez-
ték meg 2011. 05. 
14. éjjel a tájfutók 
Éjszakai Orszá-
gos Bajnokságu-
kat. A versenyt a 
Hegyisport Szen-
tendre Egyesület 

szervezte a Kalocsa SE közreműködésével. 
Az éjszakai országos bajnokságra 350 versenyző neve-

zett 18 évestől a 75 évesig. A versenyzők a sportcsarnok-
ban gyülekeztek, jelentkeztek és megkapták a szükséges 
információkat. Sorsolással meghatározott sorrendben, 
egyénileg indultak a versenyzők 4-6 percenként, és így 
teljesítették a versenypályákat. A sportcsarnoktól 1300 m-
re volt a rajt, és szintén ennyire a célállomás, ez a három 
helyszín wiFi kapcsolattal összeköttetésben volt.

A futók korosztályonként különböző pályákat teljesítet-
tek. Egy méretarányos domborzati térkép és egy jó minő-
ségű, külön tájfutók részére gyártott, élesen és messzire 
világító fejlámpa segítségével vették be magukat a ko-
romsötét erdőbe. Persze nem mindenkinek volt ilyen jó a 
lámpája, voltak, akiket cserbenhagyott a világításuk a pá-
lyán. A leghosszabb pálya 16 km hosszú volt, és 29 ellen-
őrző pontot kellett megtalálniuk meghatározott sorrend-
ben, amit az ujjukra húzott chipen keresztül igazoltak.

A sportcsarnok tele volt várakozókkal és a szurkoló tá-
borral, ahol kivetítve láthatták a célba érési eredménye-
ket, elit kategóriáknál az átfutási időeredményeket is. Az 
otthon maradottak sem maradtak ki semmiből, online 
nyomon követhették az eredményeket, látni és hallani is 
lehetett a közvetítést percenkénti frissítéssel.

Éjjel 2-kor az eredményhirdetésen Füredi János polgár-
mester úr köszöntötte a 
résztvevőket és adta át a dí-
jakat. Korosztályonként 22 
kategóriában az első három 
helyezett versenyző egyedi 
tervezésű érmet kapott.

Másnap reggel a Szen-
tendre Kupát rendezték 
meg ugyanezzel a helyszín-
nel. Voltak, akik egy kis al-
vás után vállalkoztak újra a 
versenyzésre, és voltak, akik 
nem vettek részt éjszaka, s 
ezért frissen álltak rajthoz. A Szentendre kupán közel 200 
versenyző vett részt, már 10 éves kortól lehetett nevezni. 
Az eredményhirdetésen nem csak az első 3 helyezettnek, 
hanem minden résztvevőnek jutott ajándék.

A tájfutásban a Klubok rendezik a versenyeket, a Tájfutó 
szövetségnél lehet pályázni a versenyek rendezésének el-
nyerésére. A mostani versenyen 10 fős elektronikai csapat 
és 20- 30-fős szervezőgárda vett részt.

Írta Jancsó Mónika Jenővári Gabriella
beszámolója alapján

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Iskolai beruházás  
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy június hónap-

ban megkezdjük az iskola és a sportcsarnok energetikai 
beruházását. A kivitelező kiválasztása a közbeszerzési sza-
bályoknak megfelelően történt. Három pályázat érkezett, 
amelyeknél az optimális vállalkozás kiválasztásra került. 
Így a Triex Kereskedelmi Kft. kezdheti meg a kivitelezést, 
aki a legolcsóbb ajánlatot tette (50.346.330 Ft) és referen-
cia munkái is meggyőzőek. A beruházást szeretnénk au-
gusztus végére befejezni, hogy elkezdhető legyen időben 
az új tanév. Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy Önök is 
kísérjék a beruházást figyelemmel és jelezzék, ha szokat-
lan dolgot észlelnek.

  
Forgalomlassítás a Rákóczi úton 

Sajnos a Rákóczi úton elég gyakori a gyorshajtók megje-

lenése, amely váratlan eseménykor tragédiát okozhat.
Figyelembe véve a lehetőségeket és a kockázatot, ez év 

tavaszán forgalomlassító rendszerek kiépítésére pályáz-
tunk az Iskola és a Gondozási Központ előtti útszakasz-
ra. Mindkettő pályázatunk sikeres lett. Az iskola előtti 
úton sávszéthúzással szeretnénk kényszeríteni lassításra a 
gyorshajtókat, melynek a közepén sziget lenne. A Gondo-
zási Központnál szintén hasonló módon szeretnénk meg-
oldani, itt kibővülne egy gyalogátkelőhellyel is.

A rendszerek bekerülési értéke 17 millió Ft, melyből 10% 
önerőt vállaltunk. Reményeink szerint a beruházás 2011 év 
végére teljesül.

 
Csökkenő lakosság 

Sajnos Ágasegyháza lakosainak száma csökkenő tenden-
ciát mutat már több évre visszamenőleg. 

Év elején lakosaik száma 1952 fő volt. Sajnos, ha nem 
tudjuk a 2000 főt elérni 2012 év első napjaira, veszélyez-
tetheti függetlenségünket a továbbiakban. Figyelembe 
véve az esetleges kihatásokat, szeretném a lakosság segít-
ségét kérni lakosságunk növelése érdekében. Szeretném, 
ha Ágasegyházához kötődő, itt dolgozó, iskolába járó és 
egyébként is itt élő diákjaink, embertársaink (akik másutt 
vannak állandó lakcímmel bejelentve), Ágasegyházára je-
lentkeznének be állandó lakosként. Tartózkodási helyet 
természetesen meg lehet jelölni más településen, város-
ban is a mellett, hogy az állandó lakcím Ágasegyházán 
van. 

Segítségüket közös érdekünkre való tekintettel köszö-
nöm.

Füredi János
polgármester

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Baba-Mama
Klub

Te kipróbálnád-e a kalandpark
kihívásait?

Futóktól hemzsegett
az erdő...

II. Budakalászi Orient Expon lépett fel hastáncos
csapatunk május 8-án

Kedves Babázni vágyók, 
Babázók és természetesen 
a Babákat is vagy azokat, 
akik a témával kapcsolat-
ban sok hasznos tapaszta-
lattal rendelkeznek és eze-
ket szívesen megosztanák 
másokkal, szeretettel várjuk 
a Mohácsy Ferenc Faluház-
ba, ahol újult erővel indul a 
Baba-Mama Klub.

Ezeken az összejöveteleknek a későbbiekben nagyon 
fontos szerepük lehet, mivel érdemes a várandósság idő-
szakában (vagy már a tervezgetés időszakában is) minél 
több szempontot megismerni, hogy a lehető legfelkészül-
tebbek legyünk a csöppség érkezésekor és persze ami 
utána jön csak az egész életen át tartó tanulás mind a 
babának és a mamának egyaránt.

Ha belegondolunk mi is csak olyan tanítótól szeretünk 
tanulni, akiben megbízunk, tudjuk, hogy az ismeretei hét-
köznapi történésekből, emberközeli tapasztalatokból táp-
lálkozik. Gondolok itt azokra az anyukákra, akik ismerik a 
fejlődési folyamatokat a beszéd előtti kommunikációt és 
az ezzel járó felmerülő kérdésekre is tudnak választ adni.                    
Persze kérdező is kell, hiszen kérdés nélkül nincs válasz.  

Merjünk hangot adni félelmeinknek vagy boldog perce-
inket megosztani másokkal, akiket igazán érdekel, hiszen 
ez a Klub azért van hogy a közös érdeklődésű egyéneket 
összehozza. Jó alkalom ez arra, hogy tanuljunk egymástól, 
egy kicsit játszunk, szórakoztassuk, tornáztassuk a babákat. 
A közösségben formálódó gyermek sokkal több ismeretet, 
készséget, képességet gyűjt, mint otthon a négy fal között.

Ezért várunk minden érdeklődőt, mozduljanak ki ott-
honaikból, ha tehetik gyűjtsenek tapasztalatot minden 
héten csütörtökön 16.00 órai  kezdéssel a Faluházunkban 
(egybehangzó kérésre az időpont módosítható). 

 Balogh Ágnes

Kedves gyerekek, Tisztelt Szülők!

Bizonyára már mindannyian várjátok a szünidőt. A Mo-
hácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 2011. július 11-16 
között tervezi megszervezni a szokásos nyári táborát, 
melyre szeretettel várja a jelentkezéseteket. 
Tervezett programok:
- Idén nyáron sikeres pályázat esetén (melynek elbírá-
lása még folyamatban van) a tábor résztvevői betekin-
tést nyerhetnek Bujinkan Ninjutsu (Japán harcművé-
szet)-ba.
- Terveink közt szerepel az  éjszakai túrázás (szülők be-
vonásával)
- Papírgyűjtés, kuktálkodás
- Játékos vetélkedők 
Felmerülő kérdéseivel forduljon a Faluház vezetőjéhez. 
Elérhetőség: 06-76/388-185
E-mail: agaskonyvtar@freemail.hu
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Kirándulás
Május 22-én tartalmas kiránduláson vett részt 

az iskola minden tanulója, dolgozója szülőkkel 
együtt Budapesten. A parlamenti látogatás során 
Lezsák Sándor vendégei voltunk. A szokásos ide-
genvezetés mellett betekinthettünk egy éppen 
akkor zajló konferencia történéseibe. A délutáni 
program két barlang látogatása volt. A Pálvöl-
gyi-barlang vadregényes volt. Meredek létrán is 
kellett egy darabon mászni. A Szemlőhegyi-bar-
lang színesebb volt és barátságosabb, hiszen az 
már kerekes székkel is látogatható. A barlang lá-
togatása után lehetőség volt játszani a budai he-
gyekben. A 8. osztályosok még a Tropikáriumban 
figyelhették meg az élővilág érdekességeit.  

Erdei iskolában voltunk

Május 25- 26-
án A Lakitele-
ki Népfőiskola 
adott otthont a 
Kisiskolák Dal-
noki Jenő foci 
k u p á j á n a k . 
Csapataink sike-
resen szerepel-
tek. A felsősök 
nem tudták megismételni a tavalyi sikert, de így is a 2. helyen 
végeztek, (Tapodi István, Balogh Márk, Tarcsi Márk, Kovács Mi-
lán, Utasi Ferenc, Virágh Richárd, Szűcs Szilvia). A gólkirályi címet 
Kovács Milán érdemelte ki. Az alsósok megnyerték a tornát, 
így egy évig őrizhetik a vándorserleget. (Tutó Andrea, Bodor 
Levente, Kamasz Gergő, Kókai Milán, Simon Zoltán, Németh 
Viktor, Cseh Kristóf, Tormási Ádám) A legjobb játékos címet 
Tutó Andrea nyerte el meggyőző, fiúkat felülmúló játékával.

Ballagó tanulóink

Balogh Márk,  Kalmár Ádám,  Kocsis Alexandra, Kovács György, Kovács Milán, Laczi Bence, 
Masír Tímea, Palotás Gyöngyi, Polgár Mária, Sallai Dóra, Szabó Enikő, Szűcs Szilvia, Tapodi 
István, Tarcsi Klára, Tarcsi Márk, Ungor Szabina, Utasi Ferenc, Vér István, Virágh Richárd.

Óvodai búcsúztató

A nagycsoportosok ballagásával egyidejûleg elbúcsúzott 
az óvodától Potoczki Istvánné is, aki évtizedeken át gon-
dozta a gyermekeket.

Amikor szeptemberben 
negyedikesek lettünk, már 
akkor izgatottan vártuk az 
erdei iskolát.

Végre eljött ez a nap: má-
jus 9. Teljesen be voltunk 
zsongva. Gyalog tettük 
meg az utat az erdei isko-
láig. Amikor megláttuk az 
épületet néhány társunk 
futni kezdett felé. Tudtuk 
ez mégis más lesz, mint egy 
igazi iskola. Miután kipakol-
tunk a kocsiból elfoglaltuk a 
szobánkat. Az ebéd nagyon 
finom volt. Délután az er-
dei tanösvényen mentünk 
végig, ismerkedtünk a kör-

nyékkel. Persze ez nem volt 
egyszerű séta, hiszen figyelni 
kellet, mert este kérdésekre 
kellett válaszolnunk a csapa-
tok versenyében. Sötétedés 
után izgalmas „rókavadá-
szattal” zárult az első nap. 
Bár fáradtak voltunk, mégis 
alig tudtunk elaludni.

Másnap buckatúrán vet-
tünk részt, ami nyolc kilo-
méter volt. Elfáradtunk, de 
megérte, mert rengeteg 
új ismeretet szereztünk. A 
túra végpontján önfeledten 
hengergőztünk le a homok-
buckáról. Visszaérkezésünk 
után jól esett az ebéd és a 

pihenés. Délután megismer-
kedtünk BB-vel, ami egy 
lepke.

Szerdán szinte a fél napot 
Lujzika nénivel a tisztáson 
töltöttük, ahol igen érdekes 
megfigyeléseket végeztünk, 
valamint játékok segítségé-
vel a természet megóvására 
tanított minket. Ezt a napot 
madárodú készítéssel fejez-
tük be. Késő este éjszakai 
túrára vitt bennünket Laci 
bácsi és Andrea néni. A séta 
izgalmait sokáig nem felejt-
jük el.

Sajnos csütörtök lett és 
haza kellett mennünk. 
Meglepetésként gyaloglás 
helyett várt minket egy lo-
vas kocsi. A tábor rövid volt 
ugyan, de felejthetetlen 
emlék marad számunkra 
sokáig. Köszönjük, hogy ott 
lehettünk. 

Berta Alexa és  
Balogh Dóra 4. o

Táncolt az iskola

Évzáró
Nevelőtestületi dicséretet kapott 

Cseh Kristóf 3.o. és Józsa Gábor 4.o. 
tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményt 
értek még el: Rácz Beatrix, Rácz Noémi 
1. o., Galamb Alexandra, Hajnal Mirjam 
2.o., Németh Viktor 3.o., Berta Alexa, 
Gömöri Márta 4.o., Ürögdi Áron 6.o.,  
Balogh Anikó, Balogh Nóra 7.o.

Jeles tanulmányi eredményt értek 
el: Bolyki Bálint 1.o., Simon Martin 
2.o., Schultz Valentina, Váradi Renáta, 
Ürögdi Ábel 3.o., Szmetana Bettina 
4.o., Marozsi Szimonetta 5.o., Németh 
Norbert 6.o.. 

Egész évben szépen sze-
repeltek az iskola táncosai 
különböző rendezvénye-
ken, versenyeken. Ennek 
megkoronázására június 
9-én került sor az iskolá-
ban a kézilabda pályán. 
Az osztályok külön- külön 
készültek a koreográfiá-
val. Reggel 8-kor indult 
a nagy vállalkozás, hogy 
a 160 ágasegyházi és 30 
izsáki gyerek tánca egy 
kerek, egész produkcióvá 
váljon. 11 órára, Zsolti bá-
csi vezetésével, sok izzad-
ság árán össze is állt a mű. 

Talán pont akkor sikerült 
a legjobban a produkció, 
amikor a kecskeméti tv 
rögzítette. Június 22-én 
kerül adásba. Köszönjük 

Horváth Zsoltnak az egész 
éves munkáját. Köszönjük 
Kovács Sándornak, hogy 
hangtechnikával támogat-
ta a rendezvényt.

A kuratórium döntött az 
idei díjazottakról. 
Sport kategória: Bakonyi 
Bettina, Tapodi István. 
Tánc: Papp Tamara. 
Ének kategória: Sebők 
Edina. 
Szózat: Boros Zsanett. 
Vers: Andrási Viktória. 
Gratulálunk !

Áldás vagy átok (folytatás)
Biztonságos internetprogram
Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat szakem-

berei ingyenes foglalkozásokat tartanak di-
ákok, tanárok, szülők számára a biztonságos 
internet- és mobilhasználatról (ngysz@gyer-
mekmento.hu, +36-1-475 7017). 

A Kék Vonal a nap 24 órájában működő, 
ingyenesen hívható Gyerek- és Ifjúsági Tele-
fonján (116-111) keresztül ad segítséget az in-
ternetes rossz élmények, veszélyes történések 
megoldásához. 

A www.internethotline.hu honlapon találha-
tó nyomtatványon lehet bejelentéseket tenni 
az illegális és ártalmas magyar nyelvű interne-
tes tartalmakkal kapcsolatban...”

Nem szeretem a rémhíreket, a negatív szen-
zációkat, mégis a fenti cikket fontosnak és 
hasznosnak tartom megosztani Önökkel. 

Kedves Mindenki: édesanyák, édesapák, ro-
konok, szomszédok...! 

Nem szapulni kell a fiatalokat, hanem nevelni, 
nem ajándékokkal kell elárasztani a csöppsé-
günket, hanem okosan szeretni! Nem a Világ-
nak kell megváltozni, hogy jól érezzem ma-

gam, hanem tenni kell annak érdekében, hogy 
jobb legyen a Világ! Sohasem késő valamit 
elkezdeni, abbahagyni, átgondolni! Kérem, aki 
szívén viseli gyermekeink sorsát, akit érdekel 
milyen lesz a jövő generációja, aki a panaszko-
dás helyett a tenni akarást helyezi előtérbe.... 
fogjunk össze, cseréljük ki a tapasztalatainkat, 
ha szükséges merjünk tanácsot kérni szakem-
bertől, mert a gyermek gyorsan felnő... Egy 
tündéri barátnőm mondta régen: tudod Zsu-
zsa, amikor gyermeked kamaszkorba lép, már 
csak abban bízhatsz, addig jól csináltad! - Most 
már tudom, igaza volt. A jó alapokra épített 
ház kisebb- nagyobb földrengéseket kibír, az 
ingoványra épített fel sem épül rendesen soha. 
Felelősek vagyunk a gyermekeinkért!!! Ugye 
minden szülő nevében írhatom, a vágyunk: 
testileg-lelkileg egészséges, önmagával és a 
Világgal elégedett, kiegyensúlyozott, boldog 
felnőtté váljon gyermekünk.

Vajon miért nem szerepel a felsorolásban a 
pénze legyen, jól-fizető állása legyen, dízel merci-
je legyen és legalább egy úszómedencés háza? 

Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

Mohácsy 
Ferenc 

Tanulmányi 
Alapítvány

Sportversenyek
Kisiskolák atlétika versenye volt Kunadacson május 13-án. 100 méteres futásban, kis-

labda hajításban és távolugrásban mérték össze erejüket a csapatok. A lányok (Borsos 
Melinda, Völgyesi Andrea, Marozsi Szimonetta, Jakab Bernadett, Andrási Viktória, Szűcs 
Szilvia) második helyen végeztek. A fiúk (Bodor Levente. Kókai Milán, Dóka Dávid, Vér 
Bence, Tapodi István, Balogh Márk) szoros versenyben megnyerték a versenyt.

A Bozsik Intéz-
ményi Labdarúgó 
Program befejező-
dött. Három-három 
torna volt az év fo-
lyamán minden kor-
osztálynak. Bugac, 
Izsák, Fülöpszállás, 
Csengőd, Orgovány 
csapataival játszot-
tunk izgalmas, válto-
zatos mérkőzéseket. 
Az I. korcsoportos 
csapatunk 4. lett. A 
II., a III. korcsoportos 
és a lány csapatunk is 
egyaránt a 2. helyet 
szerezte meg.
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ablakokat egy önkéntes felajánló jóvoltából szép virágok 
és mára már megszokottá vált bábuink is új öltözékben 
várják az ide látogatókat. 

Generácók találkozója
Az idén 

ötödik al-
ka lommal 
került meg-
rendezésre 
a Generáci-
ók találko-
zója.  Bené-
pesedett az 
udvar, közel 
85 fő, kicsik 
és nagyok 
v e g y e s e n 

játszottak 
és örültek 
az együtt-
létnek. A 
g y e r e k e k 
k e d v e s -
s é g ü k k e l , 
p a j k o s s á -
gukkal fel-
v id í tották 
időseinket, 
akik finom 
s z e n d v i c -

csel, rágcsálnivalóval, bodza szörppel illetve saját kézzel 
készített kis ajándékocskákkal hálálták meg mindezt.  

Vas  Gabriella Intézményvezető

Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

Madarak és Fák Napja
A Madarak és fák vi-

lágnapja alkalmából 
természetjárást, termé-
szetvédelmi oktatási 
központ, faiskola és 
erdei iskolalátogatást 
szerveztünk. Nemcsak 
az idő hanem a han-
gulat is nagyon jól ala-
kult. 

Lovas kocsikkal mentünk ki az erdei iskolához  ahol nem 
csak az éppen ágasegyházi gyerekek szálláshelyét szem-

lélhettük meg, ha-
nem a KISKUNSÁGI 
NEMZETI PARK KÖR-
NYEZET-ÉS TERMÉ-
SZETVÉDELMI OKTA-
TÁSI KÖZPOMTJÁT  
is megismerhettük  
Érdekes látvány volt 
a sok kitömött állat, 
a különböző tojások 

a  bogarak. Meglepődve hallgattuk a minket körbe kísérő 
gondnokot, hogy az 
utóbbi időben mennyi-
re átalakult az erdők 
élővilága és hány fajta 
állatot mi már nem is 
ismerünk mivel kihalt 
vagy elköltözött erről 
a vidékről.

Utunkat az erdei is-

„A felhők felett azért 
mindig süt a nap” 

(folytatás)

Melyek a legjellemzőbb 
tartós stresszforrások? 

A tartós (azaz krónikus) 
stresszforrások többsége 
a társas kapcsolatokkal, az 
adott társadalmi-kulturális 
környezetbe való beillesz-
kedéssel függ össze. A min-
dennapi élet során leginkább 
munkahelyi, párkapcsolati 
vagy szülő-gyerek kapcsola-
ti stresszel szembesülünk. A 
stresszhelyzetek megélése, 
valamint az alkalmazkodás 
során azonban jelentős egyé-
ni különbségek tapasztal-
hatók. Az észlelés és a hely-
zetértékelés során gyakran 
torzítunk (például amikor 
egy helyzetet másként, gyak-
ran rosszabbul ítélünk meg, 
mint valójában indokolt len-
ne) és az önmagunkkal, illet-
ve kapcsolatainkkal szemben 
támasztott irreális elvárásaink 
is gyakori stresszforrások. A 
sikertelen problémamegol-
dás gyakran a nem megfelelő 
következtetéseknek, érzelmi 
és viselkedésbeli reakcióknak 
tulajdonítható. A hiányos is-
meretek és a bizonytalanság 
önmagában is feszültségfor-
rás, így a megfelelő informá-
ciók megszerzése elsődleges 
fontosságú egy adott problé-
ma megoldásához. A túlzott 
stresszel járó társas konfliktu-
sok egyik leggyakoribb oka 

a kommunikációs készségek 
hiányossága, az érzelmek fel-
ismerésének és kifejezésének 
nehézsége, az elvárások nem 
világos megfogalmazása.
Mi veszélyeztet és mi véd 

a stresszel szemben? 
Ugyanaz az inger az egyik 

ember számára kellemes 
lehet, míg a másiknak kelle-
metlen. Hogy kinek melyik 
inger a kellemes és melyik a 
kellemetlen, azt kulturális, ta-
nult, tapasztalt és öröklött té-
nyezők döntik el, ezek révén 
tehát eleve rendelkezünk 
rizikó- és védőfaktorokkal is. 
Az ellenségesség és a társas 
elszigetelődés jelentős rizikó-
tényező, míg a szociális kap-
csolatok száma, erőssége, és 
főleg a minősége (barátok, 
egy csoporthoz vagy egyesü-
lethez tartozás stb.) jelentős 
védőfaktor. A stresszel való 
megküzdést nagymértékben 
nehezíti a negatív érzelmek 
(pl. düh, harag) felismerésé-
nek és kifejezésének nehéz-
sége, míg a fejlett érzelmi 
intelligencia védőfaktor. A 
dohányzás, a túlzott alkohol-
fogyasztás és a kóros étkezési 
szokások rövid távon stressz 
csökkentő hatásúak érhet-
nek, de egészségkárosító és 
negatív társas hatásuk révén 
hosszú távon épp a krónikus 
stresszállapot súlyosbodá-

sához járulnak hozzá. Ezzel 
szemben az olyan stressz 
kezelő készségek, mint a ha-
tékony problémamegoldás, 
a relaxációs és meditációs 
technikák ténylegesen segítik 
a stresszes helyzetekkel való 
megküzdést.
Végül is mit lehet tenni a 

stressz ellen?
A stresszes helyzetek éle-

tünkben szinte elkerülhe-
tetlenek, a stresszel való 
megküzdés készségei viszont 
fejleszthetők! Számos lehe-
tőség van arra, hogy a tartós 
stresszel összefüggő káros  
folyamatokat megelőzzük 
vagy enyhítsük. 
Milyen módszerekkel, 

technikákkal lehet a stressz 
káros hatásait megelőzni 
vagy mérsékelni? 

A tudományosan vizsgált 
stresszkezelő programok 
közül a leghatékonyabbnak 
a megismeréssel foglalkozó  
viselkedésterápiás technikák 
illetve relaxációs módszere-
ket alkalmazó kiscsoportos 
programok bizonyultak. Ezek 
a programok több ponton 
avatkoznak be a folyamatba: 
az információfeldolgozás, a 
testi reakciók és a megküz-
dési stratégiák szintjén. Egy 
adott sztesszhatással mi ma-
gunk is megküzdhetünk, de 
ha ez nem sikerül érdemes 
szakemberhez fordulni.

 Dr.Dull István
háziorvos Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

kola szomszédsá-
gában lévő faiskola 
felé folytattuk ahol 
nem csak megnéze-
getni, de vásárolni 
is lehetett a szebb-
nél szebb fákból, 
cserjékből, virágok-
ból. Ezt az alkalmat 
többen is kihasznál-

tuk így a megtetszett nö-
vényekkel tértünk vissza az 
intézménybe, ahol még e 
nap zárásaként elültettük az 
ajándékba kapott kisfánkat.

Képet bevágni - Madarak 
és fák napja 2 + Fa ültetés

Ezúton is szeretném meg-
köszönni a lovas fogatok 
tulajdonosainak a segítségét 
hisz nélkülük ez a nap nem 
jöhetett volna létre.

A világnap múlásával a 
kedvünk nem hagyott alább 

és az intézmény környezetének ápolása, a virágaink és 
díszleteink frissítése napi feladattá vált. Így díszíthetik az 
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Kálvin János nevéhez fű-
ződik az „égő szívet tartó 
kéz” jelkép. Ennek jelen-
tése: „Szívemet égő áldo-
zatul emelem az Úrnak”. 
Ez a jelkép a Soli Deo Glo-
ria református diákmoz-
galom jelvényévé is vált.

A szív a bibliai gondol-
kodás szerint az érzelmek 
központja. Ezt átvette a 
magyar nyelv is: „szívből 
szólt” vagy „szívére be-
szélt”. Az áldozat szin-
tén fontos, különösen az 
Ószövetségben. Ugyanis 
nemcsak vétekáldozat 
van, amiben az ember 
bűneiért kér bocsánatot, 
hanem hálaáldozat is. Kál-

vin János hálaáldozatként 
Istennek ajánlotta életét, 
szívét. Kálvin jelképe, az 
égő szív, kifejezi, hogy 
életét Istennek adta, az 
Ő irgalmas kezébe tette 
le Krisztus által. Kereste 
Isten vezetését, útmuta-
tását az életben.

Kálvin János személye 
nagy jelentőségű a refor-
máció során. Teológiája, 
gondolatai révén formá-
lódott, alakult ki a refor-
mátus egyház. Ő volt az, 
aki a Luther Márton által 
elindított reformációt to-
vábbvitte, folytatta. 

Kálvin életét valóban 
tükrözte ez a jelkép, és 
minden hívő reformá-
tus embernek példaként 
szolgálhat ez a lelkület: 
szívünket égő áldozatul 
az Úrnak szánni. 

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

lelkész

Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó! Református jelképeink 
VI.: Égő szívet tartó kéz

Ebben az  esztendőben 
Magyarországon a Katolikus 
Egyház  figyelmünket a csa-
ládokra irányítja azzal, hogy 
a 2011-es évet a „családok 
évének” nevezi. Nyilvánvaló 
tény, hogy a család minden 
korszakban és társadalom-
ban a legalapvetőbb, emberi 
életet befogadó, védelmező 
és életre nevelő közösség. 
Ezért magától értetődően 
védendő érték. Annak elle-
nére, hogy a családról számos 
szakirodalmi mű látott már 
napvilágot, a család helyzete, 
létezésének jogai, felelőssé-
gei, és sértetlensége sok or-
szág törvénykezésében nem 
kapta meg - vagy esetleg épp 
napjainkban veszti el - az őt 

megillető helyet. Miért is van 
szükség újra Család évére? 
Azért, mert ami számunk-
ra nyilvánvaló tény, hogy a 
család érték sokaknak nem 
az. Az emberek újra és újra 
visszaesnek Ádám és Éva is-
kolájába, melyben ők akarják 
eldönteni, mi természetes és 
mi nem, mi jó és mi nem az 
embernek, mintha teljesen 
értenék, mi is az ember, mi-
lyen céllal él a világban, és mi 
a fő „feladata” azzal, hogy 
teremtmény, mégpedig Isten 
képmásának hordozója. A 
média különböző csatornái-
ból ránk zúduló „való világ” 
pedig kikezdi, sőt igyekszik 
lerombolni a házasság, hű-
ség, család értékeit. Sok eset-

ben a család maga nem tud 
ezen hatások ellen megfe-
lelően védekezni, vagy akár 
csak helytállni. Segítségre és 
támogatásra szorul. II. János 
Pál pápa  házasságra készü-
lő fiataloknak mondotta:  
„Ezeknek az aranygyűrűk-
nek a súlyát nem a fém adja 
meg, hanem az ember fajsú-
lya, külön-külön mindegyikő-
töké és a kettőtöké együtt, a 
jegygyűrűknek csak párosan 
van súlyuk” . Nem csak gaz-
dasági válság létezik. Válság-
gal küzd maga az ember aki 
morális értékeit elveszíti. Ér-
demes ezeket az értékeket is 
gonddal őrizni.

Farkas János 
plébános

Csillagok üzennek

Gazdaköri határszemle

Éves közgyűlést tartottak 
a Mozgáskorlátozottak

Felhívás 
Kovács Kinga Emlékalapít-

vány Heted Hét tábora 2011. 
július 4-én 8 órakor kezdő-
dik és július 15-én zárul.

A helyszín ebben az év-
ben a Mohácsy Ferenc Falu-
ház lesz. Ismét érkezik nyolc 
külföldi fiatal, hogy érdeke-
sebbé tegye a két hetet. 

Szeretnéd tudni, hogyan 
készíthetsz PET palackból 

ékszert, konzervesdobozból dísztárgyat, újságpapír-
ból gyümölcsöstálat, tojástartóból ajtódíszt? Szeretnéd 
megtudni a külföldről érkező fiatalok, hogyan töltik a 
szabadidejüket a hazájukban? Szeretnél velük egy éj-
szaka sátorozni?

Ha igen, jelentkezz a táborunkba, hogy további meg-

Nézz az égre csillagok hadára,
Békében ragyogva néznek a világra.
Irigy szemmel nézem arra gondolva
Milyen jó is lenne ott fenn a magasban.

Nem lenne az élet ily sivár, mostoha,
Ha az emberekben a béke ragyogna.
Nem lenne gyűlölet, nem lenne bűn soha,
E világ népére szebb világ ragyogna.

Makuláné Borika
2010. augusztus 3.

A Gazdakör az idén is megrendezte a 
szokásos határszemléjét. Úti célunk a fü-
löpházi határban lévő Kondor tó, valamint 
Szappanszék természetvédelmi terület 
szépségeinek megtekintése. Reggel 9 óra-
kor gyülekeztünk és egy kis kávézás, meg 
krumpli pucolás után elindultunk. Az idő-
járás tekintettel volt ránk, ragyogóan sü-
tött a nap. Fülöpházára átérve kis pihenőt 
tartottunk. A Kondor tó mellett elkocsiz-
va, a Szappanszék vizébe belekocsiztunk 
kellemes felüdülést okozva a lovaknak és 
nekünk. A Somodi-tanyát is útba ejtettük.

A madártani kutató melletti parkolóban 
Polyák Zoli és Keviczkei Sanyi megfőzték 
nekünk a finom ebédet, paprikás krumplit 
kolbásszal és virslivel, amit nagyon jóízűen 
fogyasztottunk el. A kellemes helyen kicsit 
beszélgettünk, énekelgettünk, majd indul-
tunk haza. 

Köszönjük a kocsisoknak, Joó Lajosnak, 
Tarcsi Lászlónak, Hajagos Dodinak, Tolvaj 
Norbinak, Krizsák Imrének hogy elvittek 
bennünket erre a kellemes kirándulásra.

Reméljük, jövőre is számíthatunk rájuk. 
     Börönde Lászlóné

2011. június 4-én szom-
baton tartotta az Ágas-
egyházi Mozgáskorláto-
zottak csoportja az éves 
közgyűlését a Szociális 
Gondozási Központ-
ban. Jelenleg 36 taggal 
működik az egyesület, 
a taglétszámból 26-an 
voltak jelen. Először egy 
színvonalas gyógyászati 
segédeszköz bemutatót 
nézhettek meg a jelenlé-
vők, majd Sebők László-
né titkár megtartotta az 
éves beszámolót, ismer-
tette az újabb elváráso-

kat, változásokat. A múlt 
hónapban új elnökválasz-
tásra került sor a Me-
gyei kirendeltségnél. Az 
egyesület pályázat útján 
nyert energiatakarékos 
izzókat és mosógépeket, 
amit a tagok kaptak meg 
névre szólóan. A tavalyi 
évben három, idén négy 
lakásfelújítást sikerült 
elintézni. A beszámolója 
végén az egyesület tag-
jai egybehangzóan meg-
szavazták Őt titkárnak a 
következő négy évre is, 
sok sikert és kitartást kí-

vántak munkájához. 
Erzsike néni elfogad-

ta a felkérést, és ígérte, 
hogy továbbra is figyeli a 
pályázati lehetőségeket, 
hogy tudjon segíteni a 
sorstársakon.

2011. június 25-én Laki-
teleken rendezik meg az 
éves Országos Mozgás-
korlátozottak találko-
zóját, ahol egész napos 
műsorral, előadásokkal 
szórakoztatják a jelenlé-
vőket.

Jancsó Mónika

lepetéseknek legyél részese!
Jelentkezni Kovácsné Marikánál vagy a faluházban le-

het.
Kérd meg anyukádat vagy apukádat, hogy június 17-

én jöjjön el 16 órára a Faluházba, hogy megbeszéljünk 
közösen pár alapvető információt. 



6. oldal 2011. júniusÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Az apák 
napja egy 
világi ünnep-
nap, Magyar-
o r s z á g o n 
június harma-
dik vasárnap-
ján ünneplik. 
(Vannak, akik 
- viccesen - 
május 19-ét, 
Ivó napját 
tartják apák 
n a p j á n a k . ) 
A 20. század 
elején kezd-
ték el meg-
tartani az anyák napja párjaként. Az apaságot 
és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor 
emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi 
férfi elődre. Az apák napját világszerte számos 
különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon 
általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyen-
kor a család általában együtt van.

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
Született:
Pintér Alexandra (Pisák Alexandra),
Szaszkó Indira (Szakács Teréz)

Házasságkötés nem történt.

Elhunyt nem volt

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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

vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel is) a 
Kecskeméti Kistérségi Ügyelet  látja el a Bács-Kiskun 

megyei kórházban  Felnőttek részére: 76/516-984  
telefonszámon

Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat kecs-

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

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

munkanapjain  Tel.: 76/361-165

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

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

Tűzoltóság központi ügyelet: 105

InTÉzMÉnyI elÉRHeTőSÉGeK MunKAnAPOKOn

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

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

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

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

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

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

Hétfő : 11-12 óra

Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813

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

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

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

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

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-352

Rejtvénypályázatok
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Szentivánéj 

Két kezem összeteszemApák napja

Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának előestéje, a 
június 23-ról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyá-
ri napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből 
származik. Több országban ma is ünnepnapnak számít, he-
lyenként mozgó ünnep. Szent Iván napja, az év leghosszabb 
napja közelében rendezik meg minden évben a Múzeumok 
Éjszakája elnevezésű programot. Magyarország 2003-ban 

csatlakozott az európai kezdeményezéshez. A múzeumok 
éjszakája alkalmából Budapest és az ország számos váro-
sának múzeumai és gyűjteményei - állandó kiállítások és 
időszaki tárlatok egyaránt -várják a látogatókat éjjel is. Az 
alkalom különlegessége, hogy nemcsak a kiállítások tekint-
hetők meg ekkor, hanem számos egyéb rendezvény - ének, 
zene, tánc, színielőadás - is gazdagítja a kínálatot.

Mikor én még kislány voltam,
Szüleimhez odabújtam!
Felemeltek, én nevettem;
Apám, anyám de szerettem!

Ma az Isten így emel fel
Összetörten minden reggel.
Megmutatja két jó kezem:
Nyissam már fel végre szemem!

Kulcsoljam imára őket!
Ne kövessem a „menőket”,
Csak a templomba menőket;
Az adhat tán mentőövet.

Kezeimmel orgonálok:
Mentem vele a világot,
A sok-sok csábító rossztól
És a bűbájos gonosztól!

Kezeimmel rajzolgatok
Emberarcot ábrázolok:
Megmutatom „szegényeknek”
Isten mily szépet teremtett!

Kezeimmel átölellek,
Felhők fölé felemellek.
Megmutatlak angyaloknak
Gondoskodjanak terólad!

Kezeimmel főzök, mosok,
Családomról gondoskodok.
Fáradozok és dolgozok,
Ha tehetem, imádkozok.

Méltó legyen hozzád kezed,
Megmutatja, milyen eszed:
Ha dolgod komolyan veszed,
Két kezed összeteszed!

Bátorságban Ő a mellvért,
Adj hálát a kezeidért,
Adj hálát a szemeidért,
Hogy olvasta e versikét.

Dókáné Kovács Erika

Múltunk - Tudja-e? 
1. Ki nem volt az alábbi személyek közül KISZ-titkár?

a. Lévai István
b. Tímár Tivadar
c. Subicz József

2. Ki volt az a személy, aki a „köncsögi” iskola mellet-
ti vegyesboltban dolgozott nyugdíjas koráig?

a. Makai Károly
b. Hegedűs Józsefné
c. özv. Polgár Józsefné

3. Ki volt az a sándortelepi citerás és énekes, aki maga 
is készített citerákat?

a. Farkas Mihály
b. Rigó Ferenc
c. Martonosi István

4. Ki volt az a traktoros, aki minden házhoz bement „ha-
vat tolni”, de egyszer sem engedte le hótolólapátját?

a. Gál István
b. Szűcs István
c. Nyakócza István

5. Ki volt az a varrónő, akinek javaslatára létrejött a 
kismama műszak a Mathiász János Szakszövetkezet 
varrodájában?

a. Flaisz Sándorné
b. Kis Jánosné
c. Kozma Józsefné

A pályázat beküldési határideje: 2011. július 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 

Ágasegyháza, Kossuth tér 2.  
Május havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/c, 3/a, 4/c, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Kozma Józsefné Ágasegyháza, Pe-

tőfi 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. július 05.
Május havi pályázatunk nyertese: 
Cseh György Ferencné 
Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34.  
A nyertesnek gratulálunk!


