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Hírek röviden

Az MNDSZ 1957-ben Nőtanáccsá alakult át ifj. Szegedy Sándorné ve-
zetésével. Mnden télen több tanfolyamot szerveztek. Szabó-, varró-, 
kézimunka-, főzés-, sütés tanfolyamok voltak a leglátogatottabbak. A 
tanfolyamok létszáma 25-30 érdeklődő nő volt. Az ismeretterjesztő elő-
adásokon 200-250-en vettek részt. A Nőtanács rendezvényeire jellemző, 
hogy az érdeklődés minden esetben nagyszámú hallgatóságot vonzott. 

A tűzoltók szakmai képzettsége is egyre magasabb fokú, évente 
minden tag rendszeres kiképzés-
ben részesül. Eszközeik is gyara-
podnak 1 db  800 literes motoros 
fecskendővel és a hozzátartozó 
tömlőkkel. Több alkalommal 
szakmai gyakorlatokon vesznek 
részt, ahol jól megállják helyüket. 
A testület életéhez tartozik, hogy 
minden évben felsőbbfokú verse-
nyeken vesznek részt. 1957 előtt 
csak a parancsnok vett részt ver-
senyeken, később már a községi 
rajok is igen szép eredményeket 
értek el. A versenyeken 80%-os 

eredményt értek el a rajok, illetve ilyen arányban hozták el az első 
díjazásokat. Figyelemre méltó eredményeket ért el a női raj verseny-
zői. A raj vezetője Hegedűs Károlyné. A női raj -az Önkétes Tűzoltő 
Testület 10 évvel ezelőtti megalakulása óta- minden évben első szere-

Augusztus 6-án, kellemes zenés 
meghívóra ébredt Ágasegyháza 
lakossága. Példaértékű magán-
kezdeményezéssel és szervezés-
sel megrendezésre került a II. Fu-
varos Lovas-fogathajtó Verseny, 
ami megmozgatta a falu apraját, 
nagyját. A lovakat tisztelő szerve-
zők és segítők sok-sok munkával 
kulturált környezetet teremtet-
tek a versenyzők és a vendégek 
megelégedésére. 

A délelőtti program a 36 bene-
vezett fogat akadályhajtásával 
kezdődött. Az amatőr hajtók is 
nagy fegyelemmel követték a be-
mondó utasításait, közben figyel-
ték a fotocellás idő múlását is az 
akadályok leküzdése mellett. Fi-

Ágasegyháza II. Fuvaros Lovas-fogathajtó Versenye
Az ősi virtus hagyománya

Ágasegyháza II. Fuvaros Lovas-fogathajtó Versenye
Az ősi virtus hagyománya

Versenyre induláskor

Vígh József parancsnok és az ifjúság

pelt a versenyeken. A testület életébe bevonják az iskolás tanulókat 
is, felkészítik, versenyeztetik őket. 

1959-ben felépül a faluban a tűzoltó szertár épülete és a klubhelyi-
ség, melyet a testület tagsága tanácsi támogatásból társadalmi mun-
kával épített meg. A testület fenntartásának működési kiadásait a ta-
nácsi költségvetésből fedezi. Egyéb kiadásaikat pedig a testület által 
rendezett rendezvények bevételeiből biztosítja.

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

traktorgumi rakodás és végén jól 
megérdemelten a „kocsmában” 
is kellett teljesíteni. 

Az eredményhirdetés két ka-

gyelemre méltó a lovakat szerető 
utódok szereplése: Kókai Milán 11 
éves, Kamasz Adrián 12 éves, és 
Kókai Norbert, a legfiatalabb ra-

Amatőr kategóriában Hajagos 
József Fülöpháza, Baski Csaba 
Kerekegyháza, Tolvaj Norbert 
Ágasegyháza vitte el a pálmát. A 
legjobban teljesítő női versenyző 
Hajagos Tímea lett. Ló és ember. 
A délutáni programot lovaikban 
bízva, ostor nélkül hajtották vég-
re a versenyzők. 

A díjkiosztás után a tombolacsi-
kó is gazdára talált.
„Van egy mondás, miszerint 

a lónak élveznie kell munká-
ját feladatának elvégzésében, 
máskülönben sem a ló, sem az 
ember nem lesz képes kitűnő 
munkát végezni.”

A programot hajnalig tartó mu-
latozás zárta.

Borsodi Pálné   

kodó Tarcsi Márk. A legidősebb 
versenyző a 73 éves Bódog Pista 
bácsi volt, aki betegségét is meg-
hazudtolva, vágott neki az akadá-
lyoknak. 

Az feszültség fokozásáról a 
csikósok bemutatója gondosko-
dott.

Ebédre öt bográcsban rotyogott 
a különböző pörkölt, messzire rö-
pítve ínycsiklandó illatát. A szín-
vonalat emelte a lószerszám- és 
bőrárus, de volt ott fagylaltos és 
felfújt gyerekcsúszda is a délelőtti 
izgalmak levezetésére. 

A délutáni program a fuvaro-
zás nehézségeit elevenítette fel a 
humoros, játékos verseny formá-
jában, melyet az időközben hatal-
masra duzzadó közönség hangos 
biztatással jutalmazott. A nehéz- 
ségi akadályok: tűzifa, zsákok, 

tegóriában zajlott. Kiemelt ka-
tegóriában Czigler Tamás, Áipli 
Mihály Kunszentmiklós, Ordasi 
István Kerekegyháza jeleskedett. 
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Festőtábor 2011
Kezdjük az alapoktól. Mi 

kell a festéshez? Egy mű-
vészi kép megfestéséhez 
kell mindenesetre festék 
víz ecsetek, papír. Gyakor-
lottabbaknak olaj, farostle-
mez esetleg marhafülszőr 
ecsetek. Na de ezektől 
még nem lesz egész egy 
kép. Ugyanis hiába vesszük 
meg a legjobb eszközöket, 

ha nem kapjuk meg a múzsánktól azt a bizonyos csókot 
amiből Leonardó Utolsó vacsorája vagy Botticelli Vénusza 
született.

Erre való egy festőtábor. Találkoztam ott  a hétköznap-

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Sajnos, Ágasegyházán elszaporodtak az éjszakai, hajna-

li rendbontások. Így távközlési rendszerek megrongálása, 
esőcsatornák szétverése, játszótéri berendezések megron-
gálása, sörösüvegek törése közutakon, éjszakai hangosko-
dások. Valahol a gyökerek egyes vendéglátó egységek reg-
gelig tartó nyitva tartására vezethetőek vissza. A fentiekkel 
kapcsolatban sok bejelentés, feljelentés érkezett Hivata-
lunkhoz, melyek kivizsgálásra kerültek. 2011. július 30.-án 
rendkívüli Képviselő-testületi ülésre került sor, ahol az ide-
vonatkozó rendeletet módosította a testület.

A rendeletnek megfelelően a vendéglátó üzleteknek az 
alábbiak szerint kell zárva tartani.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök és vasárnap 22:00 órá-
tól másnap reggel 06:00 óráig, valamint péntek, szombat 
24:00 órától másnap reggel 06:00 óráig. Vagyis éjfél után 
pénteken és szombaton is tilos a nyitva tartás. A korláto-
zás nem vonatkozik a munkaszüneti napokon valamint 
Szilveszter és Falunapi alkalmi rendezvényeken folytatott 
tevékenységekre.

A vendéglátó üzletben illetve a rendezvényi vendéglátás-
kor a kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy 22:00 
óra után az engedélyezett napokon zeneszolgáltatás, 
műsoros előadás, tánctevékenység kizárólag zárt helyisé-
gekben, zárt nyílászárók mellett történjen a mindenkor 
hatályos zaj-és rezgésvédelmi határértékek betartása mel-
lett. Tilos a vendéglátó üzlethez tartozó kerthelyiségben, 
előkertben, teraszon vagy parkolóban 22:00 óra után han-
gosító berendezést üzemeltetni. A rendelet be nem tartá-
sa szigorú következményekkel jár, amely pénzbírságtól a 
végleges bezárásig is terjedhet! Nem szívesen hozta meg a 
testület a döntést, de elsősorban a lakosság nyugalmát és 
a rendfenntartást kellett alapul venni és a döntés ezeknek 
tudatában született.

 
Önkormányzati szponzorálás-támogatás

Községünkben a Civil szerveződések, egyesületek több-
nyire önfenntartóak. Az Önkormányzati támogatás a mai 
pénztelenségben jelentéktelen. Több alkalommal szembe-
sültem azzal, hogy valaki megjegyezte a szervezetek, ver-
senyek, egyesületek iránti szponzorálás, támogatás hiányát. 

Ha megtehetné községünk, támogatnánk minden szer-
vezetet a lehetőségekhez mérten és kivétel nélkül. Csak 
a 2010-es évet veszem alapul, ahol a szervezeteink közül 
egyetlen egy egyesület részesült közel fél milliós támoga-
tásban, amit nem tartok helyesnek. A többi szervezet nem 
kapott anyagi támogatást. Véleményem szerint, ha tudunk 
támogatást biztosítani, akkor abból minden szervezetnek 
részesülni illik. Sajnos, az idei évben nem tudunk támoga-
tást biztosítani a szervezeteknek. 

A pénztelenséget az is kellően befolyásolja, hogy több 
elmaradott kötelezettségünk van, amelyeket 2009-ben, 
vagy előtte kellett volna teljesíteni. Ezek, közé tartozik pl.: a 
2009 évi összes gázszámla, ami nem lett kifizetve és az ösz- 
szege csekély hétmillió forintra rúg. Sorolhatnám tovább a 
hasonló eseteket sokmilliós tételekkel, de nem teszem, he-
lyette sajnos nagymértékű takarékoskodást kell alkalmaz-
ni és rendezni a múltban rendezetlen tételeket, (70%-ban 
rendeztük az elmaradott gázszámlákat 2011-ben). Őszintén 
szólva ezekre én sem számítottam, gondolom Önök sem. 
A kevésből mi sem tudunk adni, de ígérem, ha a múlt kátyúi 
kiegyenlítődnek, az egyesületek, versenyek, szervezetek 
nem maradnak mostohák.

Iskola-sportcsarnok felújítás
Az iskola és sportcsarnok felújításánál, már láthatóak az 

eredmények. Energetikailag is korszerű intézményekről be-
szélhetünk. Remélhetőleg ez megmutatkozik a kisebb ösz- 
szegű számlákban is. Úgy gondolom szép, esztétikus külsőt 
sikerült varázsolni az intézményekre. Igaz a kritika itt sem 
maradt el, ami így helyes. Egyesek kifogásolták a nyílászá-
rók cseréjének fontosságát, ahol részben igazat is adok. Bi-
zonyos esetekben nem kellett volna cserét alkalmazni, de 
a pályázati kiírás ezt követelte meg, így nincs mit tenni, ki 
kell azt cserélni korszerűbbre. A belső felújításra sajnos ez a 
pályázat nem terjedt ki és a tető felújításra sem. Amennyi- 
ben lesz még anyagilag lehetőségünk, úgy a tetőt még 
szeretnénk hamarosan szebbé tenni, hiszen úgy lenne egy 
igazi szép intézmény az iskola és a sportcsarnok. Remélhe-
tőleg az iskolakezdés nem fog eltolódni a beruházás miatt. 
Jelenleg mindannyian azon munkálkodunk, hogy az iskola 
és sportcsarnok szeptember 01-jén betöltse funkcióját. 

Hulladékkezelésről
Településünk belterületén a háztartási hulladék gyűjtése 

120 vagy 80 literes kukákban, a szelektív hulladék pedig a 
sárga zsákokba, vagy a gyűjtő szigeteken elhelyezett tartá-
lyokba lehetséges.

A külterületi háztartási hulladék gyűjtése a kihelyezett 
fém kukákban volt lehetséges. A külterületen képződött 
szelektív hulladék szintén a belterületen elhelyezett gyűj-
tő szigeteken megoldott. Sajnos, a külterületen az utóbbi 
időkben más településekről is érkeztek nagy mennyiségű 
hulladékok, veszélyes hulladékok, egyéb nem háztartási 
hulladékok és lomok, így a külterületi tartályok megszün-
tetése azonnali intézkedést igényelt. Természetesen talál-
koztunk belterületi szállításokkal is gyakran, akiknek e te-
kintetben nincs szállítási jogosultsága.

Heti 6-9 tartály hulladék keletkezett így, ami csak rész-
ben képződött Ágasegyházán. Egy-egy tartály elszállítása 
bruttó 18.000. Ft és évente ez akár 5-6 millió Forintba is 
kerülhet az önkormányzatnak, csak hat tartályt számolva 
hetenként.

Figyelembe véve a leírtakat, a tartályokból hármat belte-
rületen helyeztünk el a kiírásnak megfelelően, ahol a hul-
ladékgyűjtés felügyelet mellett zajlik, vagyis ezen a helyen 
csak a háztartási hulladék lerakása lehetséges a külterületi 
lakosok részére. (Hulladékgyűjtés: Árpád krt. 28. hétfő: 
07-10, vasárnap: 15-18 óráig.) Megjegyezni kívánom, hogy 
a cégek, vállalkozások, őstermelők hulladék kezelése nem 
az Önkormányzat feladata és a hulladékkezelésről önállóan 
kell, hogy gondoskodjanak! Heti rendszerességgel egy-egy 
külterületi családtól a belterületnek megfelelően maximum 
120 liter mennyiségű háztartási hulladék fogadható be.

Tisztelettel kérem Ágasegyháza lakosait, hogy a fentiek 
betartását szíveskedjenek figyelemmel kísérni és jelezni 
a hivatal fele, ha szokatlan dolgot észlelnek szemét ügy-
ben. Annál is inkább szükséges a közreműködésük, hogy 
ne kelljen plusz terhet róni a családokra amiatt, hogy nem 
figyelünk egymásra és engedjük, hogy bizonyos személyek 
szeméttel árasztják el Ágasegyházát, akik esetleg biztatá-
sok árán is képesek erre.

Segítségüket, közreműködésüket köszönöm!
Füredi János polgármester

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Falunapunk a 19. alkalommal!
Ágasegyháza és annak körzetében élő valamennyi 

lakóját, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket 
szeretettel meghívunk  a már  hagyománnyá vált de 
semmiképpen sem hagyományos Falunapra, amely 
2011 szeptember 17.-én kerül megrendezésre.

Testvérvárosunk delegációja is vendége lesz 
településünknek ezen a hétvégén.

Néhány várható program: 
– Vándorfakanál főzőverseny
   (baráti körök előzetes jelentkezését várjuk)
– szüreti felvonulás
– szabadtéri színpadon egész délután színes
   programok
– gyerekeknek egész nap játék
– kirakodó vásár

Mindenkit szeretettel várunk!

jainkban élő Leonardókkal és meg kell mondjam kíván-
csisággal vegyes félelem görcse kapta el a karom olyan-
nyira, hogy magam is ecsetet ragadtam!  Láncreakció 
mondhatnánk, vagy egyfajta vírus? Lehet, hogy az utóbbi, 
mert nemcsak magamon vettem észre ezeket a tünete-
ket. A héten az ágasi járókelők felfigyelhettek e művé-
szekre, akik a tábor keretein belül ott görnyedtek a helyi 
természeti gyönyörűségek előtt. A látvány mindenesetre 
szokatlan, és azon sem lepődtem volna meg, ha esetlege-
sen megfertőzött volna valakit. Aki így járt és a tüneteket 
tapasztalja jövőre biztos enyhíthet panaszain a következő 
tábor alatt!!!! 

Köszönjük a helyi Önkormányzat támogatását, a Köz-
ponti ABC ellátmányát, valamint  Balogh Józsefnek az öt-
letet és a kivitelezést, és nem utolsósorban a résztvevők 
jelenlétét, mert „nélkülük ez a produkció  nem jöhetett 
volna létre”                                              Balogh Ágnes

Mumusvadászat
Mi is az a Mumus? A nép-

hiedelem szerint gyereke-
ket ijesztgető láthatatlan 
lény, legtöbbször a sötét-
séggel hozzák összefüggés-
be. Az alakjáról nincs leírás, 
bizonyos feltevések szerint 

a „szenvedő alany” saját félelmeit testesíti meg ebben a 
szellemlényben. Sötétség? Szellemek? Az ötlet jött és az 
idő is, mivel ezen a nevezetes csütörtöki estén az ég be-
borult, dörgött, villámlott.

Vadászni akartunk mindenképpen, így a Mohácsy Ferenc 
Faluházban emeltük fel a díszletet és gyújtottuk meg a 
teamécseseket a hangulat fokozása érdekében. Aki pedig 
kimaradt, mivel feltételezte rólunk, hogy meghátrálunk 
a vihar miatt az tévedett! Mumust keresni életforma és 
az igazi vadászok nem adják fel, szóval az eredeti terep-
re szabott Mumusvadászat nem marad el, csak egy kicsit 

még várat magára. Tehát ha valaki még mindig nem tudta 
eldönteni, hogy mi a mumus, amitől retteg, várjuk szere-
tettel a következő alkalomra a kételkedőket! Együtt biz-
tosan megtaláljuk őket!                            Balogh Ágnes

Bujinkan ninjutsu
Az ágasegyházi sportcsarnokban 2011. június 21-23-a kö-

zött megtartott Bujinkan ninjutsu edzőtábort Hajagos Zol-
tán 5. danos oktató tartotta. A résztvevő érdeklődők egy 
olyan Japán harcművészet alapvető sajátosságait gyako-
rolhatták, mely mozgásművészet több száz éves tradíciók 
tapasztalatait hozta el a kor emberének. A Bujinkan nin-
jutsut létrehozó Dr. Masaaki Hatsumi sensei a harcművé-
szetnek nem elsősorban önvédelmi részét hangsúlyozza, 
hanem a harcos mindennapi élete során előforduló prob-
lémák kezeléséhez ad segítséget.  Ezen harcművészet gya-
korlóinak egy jó lehetőség volt a táborban megküzdeni 
Önmagukkal, a fáradtsággal valamint a körülményekkel. 
A tábor elérte célját, minden résztvevő a gyakorlás során 
elsajátított harci technikákon, és a fáradtságon túlmenően 
vihetett magával haza egy két pozitív emléket is. 

Hajagos Zoltán
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Sallai Dóra: A va-
kációmat a Heted-
hét táborban töltöt-
tem önkéntesként, 
ez kicsit munka is 
volt és szórakozás is 
egyben. Több külföldi fiatallal meg-
ismerkedtem, sokat beszélgettünk, 
ami nagyon hasznos volt a német 
nyelv gyakorlása szempontjából. 
Emellett a nyáron otthon sokat 
segítek, főleg a tesóimra vigyázok. 
Gyorsan eltelt ez a nyári szünet is, az 
augusztus már a tanulásé.

Szűcs Szilvia: Én 
eddig még nem vol-
tam nyaralni, a szün-
idő végére tervez-
zük. Horgászni már 
eljutottam párszor 
a családommal. Ott-
hon sokat segítek, de a nyár főként 
a pihenés jegyében telt. Ez az utolsó 
„gyerekként töltött szabad szünidő”, 
szeptemberben irány a középiskola.

Bodor Levente: 
Zalakaroson voltunk 
egy hetet a szüleim-
mel. Sokat sétáltunk, 
fürödtünk, jól éreztük 
magunkat. Otthon 
néha segítek takarítani, de amúgy 
sokat tévézek, játszok, számítógé-
pezek, focizok, biciklizek. Sajnos, 
már nincs egy egész hónap hátra a 
nyárból és augusztus végén a sulira 
is fel kell készülni.

Szabó Mária: A 
nyári szünidőben so-
kat járok a Faluházba 
számítógépezni. A 
Hetedhét Táborba 
már harmadik éve veszek részt. So-
kat beszélgettünk angol diákokkal, 
külföldi önkéntesekkel, játszottunk, 
kézművesedtünk. Emellett Tóth Ka-
talin gyámügyes kirándulásain vet-
tünk részt testvéreimmel. Otthon is 
segítek, ahol tudok, a szobatakarítás 
az én feladatom, de a főzésbe is be-
segítek.

Patai Dóra: Bala-
tonon nyaraltam a 
szüleimmel az idei 
nyáron. Szeretek 
olvasni, számítógé-
pezni, mint minden 
fiatal. Munka is volt bőven, krumplit 
szedni jártam. Otthon segítek főzni, 
mosogatni. Augusztusban felkészü-
lök az iskolára, ez az utolsó évem az 
általánosba, 8.-ba megyek.

Sípos Mátyás: Sok 
nyári élményem van: 
strandoltam, moziba 
voltam, apukámnál 
nyaraltam. Voltam a 
Hetedhét táborban 
is, sokat kézműveskedtünk, játszot-
tunk, sok új kis barátot szereztem. 
Imádok zenét hallgatni, bicajozni. 
Szeretem nézegetni, olvasgatni a 
történelmi témájú gyerek ismeret-
terjesztő könyveket, ezért gyakran 
betévedek a könyvtárba is.

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Iskolafelújítás

Én így vakációzomCSIPERÓ Lauterben Nemzetközi Folklór Fesztivál Bulgáriában

Nagy ütemben folyik az isko-
la és a sportcsarnok felújítása. 
Lassan helyükre kerülnek az új 
nyílászárók és a külső szigetelés 
is jó ütemben halad. Belülről a 
fűtés korszerűsítése zajlik. Az új 

radiátorok felszerelése után jön a 
festés és reményeink szerint idő-
ben el tudjuk kezdeni a tanévet. 
A munkálatok befejezése után 
kisebb fűtés költségre számítha-
tunk.                                                

Július 4-én 18-an indultunk Német-
országba, hogy viszonozzuk a lauteri 
diákok tavaly nyári látogatását. Tíz 
órás buszozás után fáradtan, de iz-
galommal teli várakozással érkeztünk 
meg a lauteri Városházához. Vendég-
látóink frissítővel vártak minket, majd 
a köszöntő után közösen megvacso-
ráztunk. Utána a Polgármester Úr is-
mertette, hogy ki melyik családnál lesz 
elhelyezve. Balogh Dalmáról és Balogh 
Sándorról azt hitték, hogy testvérek 
ezért egy családhoz kerültek és majd-
nem egy szobába is. Végül minden 
félreértés tisztázódott és megnyugod-
va pihenhettünk le. Velünk utazott a 
Gong Rádió főszerkesztője Németh 
Ernő, így élő adásban tudtunk üzenni 
a szülőknek, hogy szerencsésen meg-
érkeztünk.

Kedden Drezda volt az úti célunk. A 
városlátogatás kimerítő volt. Megnéz-
tük a Zwingert, néhány templomot, az 
Elba folyót, bejártuk a városközpon-
tot. Az egyik templom tornyából gyö-
nyörű kilátás nyílt a városra. Érdekes 
volt, hogy néhány épület még magán 
viseli a II. világháború bombázásainak 
nyomait. Ezeket szándékosan hagy-
ták így, hogy emlékeztessen az akkori 
szörnyűségekre és figyelmeztessen a 
háború pusztításaira.

Szerdán délelőtt a helyi középiskolá-
val ismerkedtünk. Ide 5-10 évfolyamo-
sok járnak. Benéztünk órákra, többek 
közt megnéztük a technika termet 
is. Minden nagyon tágas és jól felsze-
relt. Ebéd után egy páran egyenes 
adásban kérhettünk zeneszámokat 
a Gong Rádió kívánság műsorában. 
Délután a Lauter környéki erdőkben 
túráztunk. Elgyalogoltunk a Conrads-
wiese erdei iskolához, ahol tájékoz-
tattak minket az ott folyó oktatásról. 
Aztán birtokba vettük az iskola játszó-
terét. Sok számunkra új, ötletes játék 
teljesen lekötötte a gyerekeket, de 
még a felnőtteket is. Hazafelé a csa-
ládok a helyi fürdőnél vártak minket a 
vacsorával. Nem sokan fürödtek, mert 
a víz nagyon hideg volt.

Csütörtökön Chemitzbe látogattunk. 
Ez a város nem volt olyan szép, mint 
Drezda, mert itt a háborúban szinte 
az egész központot lebombázták, 
alig maradt 1-2 régi épület. Itt kap-
tunk egy kis szabadidőt bevásárlásra, 
sikerült ajándékot venni az otthoniak-
nak. Délután egy félig kész sátortábor 
építésében segédkeztünk. Evangélista 

fiatalok táboroznak majd ott több 
héten keresztül. Ezt az éjszakát mi is 
sátorban akartuk eltölteni, de az idő-
járás keresztül húzta a számításunkat. 
Este olyan vihar tört ki, hogy a helyiek 
jobbnak látták, ha mindenki a csalá-
doknál alszik. Nekik lett igazuk, mert 
egész éjjel zuhogott és sártengerré 
változott a rét. 

Pénteken fürdés szerepelt a prog-
ramban. Az időjárás nem volt túl kel-
lemes, de geyeri élményfürdő, mint 
kiderült egy fedett létesítmény, ahol 
állandó kellemes hőmérséklet ural-
kodott. Volt itt minden, hullámfürdő, 
jakuzzi, csúszdák, termálvíz. Mindenki 
megtalálta a számára kellemes el-
foglaltságot. Nehéz szívvel indultunk 
vissza Lauterbe, de sietni kellett,mert 
a Lumbachhöhe nevű sportpályán fo-
cimeccs várt ránk. A helyiek egyik kor-
osztályos csapata ellen kellett kiállítani 
egy csapatot. Mi idősebbek voltun és 
nálunk lányok is játszottak, így sikerült 
egy döntetlen körüli eredményt elér-
ni. Este az egyik fogadó család hétvégi 
házánál láttak vendégül mindannyi-
unkat.

Szombaton a plohni szabadidőköz-
pont varázsolt el mindannyiunkat. 
Ez egy nagy vidámpark. A legkiseb-
bektől, a legnagyobbakig mindenki-
nek kínál valamilyen szórakozást. Ha 
megvetted a belépőt, akkor odabenn 
(több hektáros terület) bármire felül-
hetsz. Mindannyian nagyon élveztük 
és észre sem vettük, hogy eljött az 
este. Este a családok az egyik szálloda 
kertjében grilleztek. Mindenki hozott 
valamit otthonról a közös búcsúva-
csorához. Itt megköszöntük a polgár-
mesternek, a szervezőknek, a szülők-
nek a felejthetetlen vendéglátást és 
meghívtuk őket a jövő nyári Csipero 
találkozóra.

Vasárnap könnyes szemmel búcsú-
zott mindenki. Gyerekeink mindent 
megkaptak a héten, amit csak kívánni 
lehetett és rengeteg ajándékkal tér-
tek haza. 

Köszönjük a Bátyai testvérek tolmá-
csolását, Tercsi Pista bácsi sofőrködé-
sét és a helyi önkormányzat támoga-
tását! 

Remélem a résztvevők a Lauterben 
szerzett tapasztalatokat, élményeket 
elmondják sok ismerősnek és így jövő-
re bátrabbak lesznek és többen mer-
nek CSIPERÓS gyerekeket fogadni.

Ártim Jánosné

16 táncos több hónapos munká-
val készült a nyári fesztiválra. Ők 
kedvezményesen nyaralhattak 
a Bulgár tengerparton, mert a 
munkájuk fejében a részvételi díj 
kb. felét támogatásként megkap-
ták. Felkészítőjük Horváth Zsolt 
tánctanár és Kata néni felügye-
lete mellett tölthették el a tartal-
mas egy hetet. Először nehezen 
indult a szervezés, de a végén 
Ágasegyházáról és Ballószögből 
összejött létszám. 61 fővel indul-
tunk neki a hosszú, (20-24 órás) 
útnak. Szombat délután már el-
foglaltuk a szállást és azonnal 
indultunk a tengerre. A homokos 
strand kb. 150 méterre volt a szál-
lástól. Sokan most láttak először 
tengert, de az elmondottakból 
kitűnt valószínűleg nem utoljá-
ra. A víz gyönyörű tiszta volt és 
kellemes 26-27 C° fokos. Egy-két 
napon a hullámok is fokozták a 
hangulatot. Gyerekek, felnőttek 
egyaránt nagyokat játszottak, él-
vezték a fürdést és a napsütést. 
Kipróbálhattak vízisportokat, 
motorcsónak által húzott alkal-
matosságokra lehetett felülni. 
Egész héten jó időnk volt.

A strandolás mellett felejthetet-
len élményeket adott a kis halász-
falu, Kiten mediterrán hangulata. 
Utcai árusok, hatalmas forgatag, 
nyüzsgés, jókedv. Kiten 1200 lako-
sú falu, amely nyáron 30000 főre 
duzzad. Fakultatív programként 
lehetett hajókázni és egy kirándu-
lást is szerveztünk Nesszebárba. 

Az árak barátságosak, egy kicsit 
olcsóbb minden, mint itthon.

Táncosaink felléptek Kitenben 
és a szomszéd városban Primos-
kóban is. Nagyon megilletődtek 
a gyerekek, amikor meglátták a 
hatalmas tömeget és a sok fellé-
pőt. Voltak ott Lengyelországból, 
Szerbiából, Macedóniából, Bosz-
niából, Horvátországból. Minden 
országból több csoport is volt, 
Magyarországot csak mi képvisel-
tük. Mondtam is a gyerekeknek, 
hogy most rajtuk Ágasegyházi-
akon múlik, hogy milyen hírét 
keltjük Magyarországnak. Kitet-
tek magukért a táncosok, mind-
két fellépés nagyon jól sikerült. A 
közönség vastapssal jutalmazta a 
produkciókat. A szervezők is meg 
voltak elégedve a műsorral, mert 
a végén arany diplomával jutal-
mazták a csoportunkat. A gye-
rekek ezzel a számmal fellépnek 
majd a Hírös Héten és a Faluna-
punkon is.

A felnőttek visszajelzéseiből is 
megállapíthatjuk, hogy sikeres 
volt a kirándulás és mindenki jól 
érezte magát. Amennyiben igény 
lesz rá jövőre is megszervezzük a 
kirándulást, mert a szervezők ré-
széről meghívást kaptunk a jövő 
nyári fesztiválra is.

Köszönöm testvériskolánk igaz-
gatójának Csíkos Sándornak, hogy 
segített a szervezésben. Köszönet 
Horváth Zsoltnak és a táncosok-
nak a színvonalas produkcióért!

Ártim János
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lal, a fertőzött személy 
székletürítése révén fertőz 
elsősorban. A hepatitis B, 
C és D vírusok testnedvek-
kel terjednek. A Hepatitis 
Világnap elsősorban a he-
patitis B és C fertőzésekre 
hívja fel a figyelmet, mivel 
ezek krónikussá válhatnak, 

májrákot és halált is okoz-
hatnak. A hepatitis A és B 
ellen már létezik hatékony 
védőoltás. A teljes oltási 
sorok felvételével hepatitis 
B ellen életre szóló védett-
ség alakítható ki, A hepati-
tis A ellen létezik olyan ol-
tóanyag, ami 25 évre véd a 
betegséggel szemben. Le-
hetséges a védelem hepa-
titis A és B ellen kombinált 
oltóanyaggal is. A hepatitis 
egyéb típusait kellő odafi-
gyeléssel, egészségtudatos 
hozzáállással képesek lehe-
tünk megelőzni.
Hepatitis B, a leggyako-

ribb típus, amely akár ha-

Ajándékgyár
A nagy 

meleg és 
a nyár 
e l l e n é -
re sincs 
lazítás a 
klubban. 
K l u b -
tag ja ink 
n a g y 
e r ő k k e l 
k é s z ü l -
nek  az 

év hátralévő eseményeire, rendezvényeire, mint pl. idő-
sek napja, Erzsébet, Katalin bál, Karácsonyi gála de már a 
jövő évi Generációk találkozójára is gyülekeznek az aján-
dék kukacok.

Szociális Gondozási Központ

A hepatitis
Egészségügy

A hepatitis bárhol bárkit 
elérhet! 2011. július 28-án 
tartották a negyedik He-
patitis Világnapot. Melyet 
most először együttműköd-
ve valósít meg a Hepatitis 
Világszövetség (World He-
patitis Alliance - WHA) és az 
Egészségügyi Világszervezet 
(World Health Organization 
- WHO) Az idei kampány 
üzenete: „Ez a hepatitis... 
Tudj róla többet! Küzdj el-
lene! A hepatitis nem válo-
gat!”

A Hepatitis Világnapot 
minden évben július 28-án 
szervezik meg a Hepatitis 
Világszövetség kezdemé-
nyezésében. Az idei világnap 
célja, hogy minél szélesebb 
körben megismertesse a he-
patitis B és C betegségeket, 
azok megelőzési és kezelési 
módjait. A becslések szerint 
ma a világon minden 12-ik 
ember hepatitis B vagy C 
fertőzött. Évente több mint 
egymillió ember hal meg 
hepatitis B vagy C fertőzés 
következtében a világon. 
A hepatitis B védőoltással 
megelőzhető, a hepatitis C 
fertőzés pedig kellő tuda-
tossággal elkerülhető lenne, 
maga a betegség pedig ko-
rai diagnózis esetén sikere-
sen kezelhető.

Mit kell tudni 
a hepatitisről?

A hepatitis vírusoknak 
öt különböző formája 
ismert: a hepatitis A és E 
szennyezett étellel és ital-

lálos is lehet
A hepatitis B a világon a 

leggyakrabban előfordu-
ló hepatitis megbetege-
dés, a WHO adatai szerint 
a világ egyharmada, azaz 
2 milliárd ember esett át 
hepatitis B fertőzésen. Az 
esetek 10 százalékában a 

betegség krónikussá válik, 
amely májrákhoz és ha-
lálhoz is vezet. Jelenleg a 
becslések szerint mintegy 
350 millió krónikus hepa-
titis B fertőzött él világ-
szerte, és körülbelül 600 
000 ember veszti életét a 
betegség következtében 
évente. Ezek a számok kü-
lönösen azért számítanak 
magasnak, mivel a hepati-
tis B ellen már létezik haté-
kony védőoltás. Magyaror-
szágon a 13 éveseket 1999 
óta kötelezően oltják he-
patitis B ellen. Sajnos a 26 
évesnél idősebb korosztály 
nagy része védtelen a ve-

szélyes vírussal szemben. 
A hepatitis B elsősorban 

testnedvekkel, vérrel, 
szexuális úton fertőz, de 
terjedhet a vírus egy apró 
sérülés, szennyezett olló, 
borotva vagy tetováló tű 
révén is. Bár a hepatitis B 
elleni védőoltásokat első-
sorban olyan utazóknak 
ajánlják, akik hepatitis B-vel 
erősen fertőzött országba 
utaznak, mindenkinek aján-
lott megkapnia a védőoltást 
Magyarországon. A befe-
jezett oltási sor egy élet-
re szóló védelmet biztosít. 
Mivel a betegség elsősor-
ban szexuális úton terjed, 
a szabados szexuális életet 
élőknek különösen indo-
kolt a védőoltás felvétele. 
A hepatitis B vírus tízszer 
fertőzőbb, mint a HIV vírus 
és az óvszerhasználata sem 
jelent tökéletes biztonsá-
got. A hepatitis B fertőzés 
az esetek 10 százalékában 
krónikussá válik, amely máj-
gyulladáshoz, májrákhoz és 
halálhoz is vezethet. 

Hepatitis C - a csendes 
vírus

A hepatitis B-hez ha-
sonlóan testnedvekkel 
és vérrel is terjed a he-
patitis C vírus, amely kró-
nikus fertőzést, állandó 
májgyulladást és májrákot 
is okozhat. Évente mintegy 
3-4 millió ember fertőző-
dik meg hepatitis C-vel. A 
WHO becslései szerint je-
lenleg 130-170 millió króni-
kus hepatitis C fertőzött él 
világszerte. Minden évben 
350 millió ember halálát 
okozza a csendes vírus, 
amely legtöbbször nem 
okoz komolyabb tünete-
ket a fertőzötteknél. Bár 

a vírus a világon minden-
hol jelen van, leginkább 
Egyiptomban (22%), Kíná-
ban (3,2%) és Pakisztánban 
(4,9%) magas a fertőzöttek 
aránya. Sajnos a hepatitis 
C ellen ma még nem lé-
tezik hatékony védőoltás, 
ugyanakkor a betegség ko-
rai felismerésével sikeresen 
kezelhető. Ezért az idei he-
patitis világnap kampánya 
kiemeli a hepatitis tesztek 
jelentőségét, a korai diag-
nózis felállításában.

Szájon át terjedő 
kórokozók

A klasszikusan sárga-
ságként vagy fertőző 
májgyulladásként ismert 
betegség a hepatitis A. 
A kórokozó a tápcsator-
nán keresztül, szennyezett 
étellel és itallal, a beteg 
emberrel történő közvet-
len érintkezéssel jut be a 
szervezetbe. Leggyakrab-
ban azokban az országok-
ban fordul elő, ahol nem 
megfelelő a csatornázás, 
az ivóvízellátás, vagy a hi-
giénés viszonyok rosszak. 
A vírus gyakran jelen van 
a szennyezett vízben élő 
tengeri állatok húsában 
(mint például halak, kagy-
lók). A WHO becslései 
szerint évente mintegy 1,4 
millió ember fertőződik he-
patitis A vírussal. Ez a vírus 
nem okoz krónikus hordo-
zói állapotot, ami az évek 
múlásával májdaganathoz, 
májelégtelenséghez ve-
zethet. Jellemző tünete a 
betegségnek a sárgaság, 
súlyos rosszullét, és a beteg 
több hetes kórházi kezelés-
re szorulhat. 
A hepatitis A ellen is 

létezik már hatékony vé-

dőoltás. Mivel Magyaror-
szágon és a szomszédos 
országokban is előfordul-
nak helyi járványok, ezért 
a hepatitis A elleni vakcinát 
érdemes mindenkinek meg-
kapnia. Célszerű a nyers éte-
lek, a tenger gyümölcseinek, 
fogyasztását kerülni, meg-
felelő ivóvizet inni, és tudni, 
hogy az általunk fogyasz-
tott zöldséget, gyümölcsöt 
vajon milyen vízben mosták 
meg? A hepatitis E is szájon 
át jut be a szervezetbe és 
a széklettel ürítődik. Nincs 
ellene védőoltás, így a hi-
giénés szabályok betartása 
biztosítja a leghatékonyabb 
védelmet. Elsősorban azok-
ban a fejlődő országokban 
gyakori, ahol nincs csatorna-
rendszer és nem megfelelő 
a szaniterek tisztántartása.
A hepatitis vírusok ko-

moly megbetegedéseket, 
az esetek bizonyos száza-
lékában halált is okozhat-
nak. A malária és az AIDS 
mellett a leggyakrabban 
előforduló fertőző bete-
gedésnek tekinthetőek a 
világon. A hepatitis A és B 
ellen létezik védőoltás. Az 
egyéb típusok kezelése is 
sikeresebb a korai felisme-
rés esetén. A WHO min-
den utazónak és minden 
egészségtudatos embernek 
ajánlja a hepatitis A és B el-
leni védőoltások felvételét, 
valamint a hepatitis C teszt 
elvégzését. Így jó eséllyel 
megelőzhető a komolyabb 
probléma. Erre utal az idei 
világnap üzenete is: „Ez a 
hepatitis... Tudj róla többet! 
Küzdj ellene! A hepatitis 
nem válogat!” 

Dr.Dull István
háziorvos

Táborok
Idén is kivettük a részünket a nyári táboroztatásból. Az 

építőtábor résztvevői segítették községünk időseit. Fát ha-

sogattak, kertet, udvart taka-
rítottak és kapáltak. A kezdeti 
bizonytalankodás és félelem 
már az első napon elszállt az 
idősek gondolataiból, amikor 
ugyanis megtapasztalták, 
hogy önkénteseink milyen 
szeretettel, lelkesedéssel és 

segítőkészséggel látnak neki a teendőknek.
A szervezőknek ezúton is szeretnénk megköszönni a lehető-

séget és egyben jeleznénk is a jövőre nézve, hogy legközelebb 
is szívesen fogadjuk a hasonló segítséget illetve továbbra is 
partnerei leszünk az Alapítványnak. Klubtagjaink is támogatták 
a táborosokat, különböző programok alkalmával,  gyümölcsök-
kel, süteményekkel, ebéddel stb, és amint a képek is tükrözik 
nem csak adományainknak, hanem a társaságuknak is örültek. 

Klubfoglalkozások      

Mikor Hánytól Témakörök
2001.08.24 9:00 Kerti parti 
  - Szalonnasütés
2011.08.30 8:30 Termálfürdő látogatás 
  - Ballószög
2011.08.31 9:00 Klubfoglalkozás 
  -  Egészségügyi 
  tájékoztató
  Dr.Dull István

Vas Gabriella intézményvezető

Adomány

Az Élelmiszer Bankhoz 
benyújtott sikeres pályá-
zatnak köszönhetően is-
mételten több száz kiló 
élelmiszer került kiosztás-
ra a Szociális Gondozási 
Központnál a rászorulók 
részére. A csomagok tar-
talmaztak lisztet, spaget-
tit és italport is.
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó!
Augusztus hónap a késő 

nyár egyházi ünnepeit hoz-
za el. Ezek közül  kettőre 
szeretnék röviden rámutat-
ni. 

Az egyik augusztus 15. 
- Nagyboldogasszony ün-
nepe. Az Egyház szent 
hagyománya szerint a 
Megváltó nem engedte át 
a földi enyészetnek édes-
anyja, Mária testét, hanem 
magához emelte a mennyei 
dicsőségbe. A Szűz Máriát 
tisztelő ünnepeink közül a 

legbensőbb és legmagasz-
tosabb Nagyboldogasszony 
ünnepe, amikor Mária 
megdicsőülését ünnepeljük, 
- meghajolva előtte, mert ő 
az az asszony, aki „áldott az 
asszonyok között”, aki test-
ben és lélekben felvétetett 
a mennyei dicsőségbe. A 
Nagyboldogasszony elne-
vezés kizárólag a magyar 
nyelvben, magyar szóhasz-
nálatban létezik. Nagybol-
dogasszony napja az a nap, 
amikor első királyunk, István 

halálát érezvén, a pápától 
kapott koronát,  országát és 
népét Szűz Mária oltalmába 
ajánlotta.

A másik augusztus 20. - 
Szt. István király ünnepe. Az 
ünnep alapja hogy István 
király sírját 1038. augusztus 
20-án - szentté avatásakor - 
nyitották fel a székesfehér-
vári bazilikában. A szentté 
avatás alkalmából Szt. László 
emeltette ki Szt. István ma-
radványait a sírból. Hartvik 
legendája szerint az exhu-

I. (Szent) István király 
(eredetileg Vajk, az első 
magyar király. Uralkodá-
sa alatt a magyar törzsek 
szövetségéből kialakult 
fejedelemséget egységes, 
keresztény magyar ki-
rálysággá alakította át. Ez 
1028-tól az egész Kárpát-
medencére kiterjedt. Az 
általa meghirdetett új po-
litikai irányvonalnak ellen-
szegülő törzseket (kláno-

kat) fegyverrel vagy békés 
úton behódoltatta, a láza-
dásokat leverte. Az ezer 
éves magyar törvénytár az 
általa alkotott törvények-
kel kezdődik. Az államszer-
vezet kiépítésével párhu-
zamosan megszervezte a 
magyar keresztény egyhá-
zat. Magyarországon min-
den év augusztus 20-án I. 
István király szentté avatá-
sának napját ünnepeljük.

Augusztus 20. 

máláskor az uralkodó jobb 
kézfejét épségben találták. 
Történelmi tény, hogy az 
ereklye őrzésére Szt. László 
megalapította a benedek-
rendi szentjobbi (berettyói) 
apátságot. Az egyház azóta 
is ezt a dátumot tartja ün-
nepként. Ez az ünnep segít 
nemzetben gondolkodni. 

Egy hazánk van, itthon 
vagyunk benne, jó azon fá-
radozni, hogy mindenki ott-
hon érezze magát benne. 

Farkas János plébános

A magyarok legnagyobb ünnepe

Ágasegyháza SE: évadértékelés

A Hetedhét hét tábor visszavár!
Zarándok voltam Csíksomlyón (folytatás)
Felemelő érzés volt a bú-

csún részt venni, amikor 
550.000 ember (erdélyi 
adat) „hömpölyög” egy-
szerre, s mindenki a Kis- és 
Nagy Somlyó közötti nye-
regbe tart. Mi, zarándokok, 
a nagyszámú tömeggel 
együtt résztvevői voltunk a 
13:30-kor kezdődő szentmi-
sének a Makovecz Imre ter-
vezte színpadon felállított 
oltárnál. Nem mindennapi 
látvány, amikor a hegyek 
mögötti falvakból a hegyen 
át hatalmas emberáradat 
„lecsordogált” a mise hely-
színére, színes népviselet-
be öltözve. A mise nagyon 
szép volt, jól kihangosított, s 
jól szervezett a mentőszol-
gálat is. És hát a visszhang, 
-főleg az énekeknél, de leg-
inkább himnuszoknál- cso-
dálatos volt! A szentmisén 
a pap az együvé tartozást 
hangsúlyozta és azt, hogy 
a lehetőségekkel élni kell. 
A misén sok ismert magyar-
országi közéleti személyiség 
vett részt. Az időjárás nem 
volt hozzánk kegyes, mert 

a mise vége felé eleredt az 
eső. Lefele jövet a hegyi út 
kavicsos, vízfolyásos és saras 
volt, átáztunk, térdig sara-
sak lettünk. Így megérkez-
ve megnéztük a Csodatévő 
Szűz Mária szobrát a Csík-
somlyói kegytemplomban. 
Minden tiszteletem azé a 
cigányasszonyé, aki szem-
mel láthatóan testi és szel-
lemi fogyatékos 30 év körüli 
fiát tolta egy babakocsiban 
bőrig átázva ő is, a gyerek 
is. Sok mozgáskorlátozottal 
is találkoztunk fenn a he-
gyen... A csíkszeredai vasút-
állomástól a nyereg kb.: 13-
14 km-re van, oda és vissza.

Visszatérve a csíkszeredai 
vasútállomásra, találkoztam 
azzal a Demeter Eszter isko-
la-igazgatóval, aki 1991-ben, 

közvetlenül a forradalmuk 
után kísért egy nagy busz-
nyi erdőfülei személyt Ágas- 
egyházára. Mindenkit üd-
vözöl nagy szeretettel. Még 
ma is vannak élő kapcsola-
tok ebből a találkozásból... 
Nagyon kellemes volt az a 
két órahossza, amíg beszél-
gettünk. 

Ezen az estén kalandos út 
után érkeztünk haza, ami 
azt jelenti, hogy nem állt 
meg a mi falunkban a vonat 
egy telefon-lemerülés miatt. 
Utaskísérőnk nem tudott 
szólni a magyar masinisz-
tának, a románnal viszont 
nem értett szót. Így kb. 2 
órahosszat vesztegeltünk 
egy gyönyörű helyen, majd 
a vonat visszavitt bennünket 
a mi kis falunkba. Megint 
későn „ebédeltünk”, és fe-
küdtünk le, pedig másnap 
Gyimesbükkre mentünk. 
Átázott cipőinket, ruháinkat 
a radiátorokon szárítottuk 
meg. (foltatjuk)

Szórád Istvánné
egy zarándok 

a sok közül

Az Ágas-
e g y h á z a 
S p o r t -
egyesület 
2010/2011-
es bajnoki 

évadja igen felemásra sikere-
dett. Egyrészről egy megúju-
ló, sok új taggal kiegészülő 
fiatalos csapatot láthattak 
a kilátogató hazai szurko-
lók, másrészről viszont egy 
sok-sok hibával játszó, néha 
lélektelenül küzdő, erőtlen 
támadójátékkal bíró társasá-
got. Önmagában a bajnoki 
nyolcadik helyezés is (16 csa-
pat közül) ékes bizonyítéka 
annak az ambivalenciának, 
amely jellemezte kis csapa-
tunk ténykedését. Papíron 
gyengébb ellenféltől kaptunk 
ki jó néhány alkalommal, más-
kor bajnokesélyes csapatokat 
vertünk meg kiváló játékkal 
idegenben. Ugyanez az érzés 

kavarog bennem is, hiszen 
egyesületi elnökként másod-
lagos dolog az eredmény, hi-
szen sokkal fontosabb, hogy 
az a néhány fiatal inkább vá-
lassza a sokszor pokoli nehéz 
edzéseket munka után, mint 
a semmittevést a számítógép 
vagy a televízió előtt. A ven-
déglátóipari egységek min-

dennapos látogatásairól már 
ne is beszéljünk. Ugyanakkor 
sportemberként, edzőként 
természetesen mindig a győ-
zelem lebeg a szemem előtt. 
Azt hiszem ez így van rend-
jén...

Tisztelettel: 
Szántó Sándor 

/sportbarát/

A bajnokság végső sorrendje a jövetkező:
Hely Csapatnév Pont
1. KUNBARACS KSE 76
2. KUNADACS KSE 62
3. SZABADSZÁLLÁS SE 60
4. FÜLÖPHÁZA SE 59
5. HETÉNYEGYHÁZI SC 54
6. MIKLÓSI GYFE 53
7. BALLÓSZÖG KSK 45
8. ÁGASEGYHÁZA SE 44
9. BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK 41
10. TASS KSE 41
11. FÜLÖPSZÁLLÁS SE 36
12. APOSTAG KSE 31
13. SOLTSZENTIMRE KSE 28
14. DUNAVECSE SE 23
15. TISZAUG KTE 15
16. HELVÉCIAI VÁLLALKOZÓK 6

A hosszú hétvége után, 
amit szorgos önkénteseink, 
Kecskemét felfedezésével és 
strandolással töltöttek, újult 
erővel vetették bele magu-
kat a munkába. Hétfőn az 
Europe Direct lelkes és bá-
tor munkatársai játékokkal, 
vetélkedőkkel felszerelkez-
ve érkeztek, hogy lekössék, 
szórakoztassák, valamint új 
és hasznos információkkal 
lássa el a gyereksereget és a 
nemzetközi gárdát. Ezúton 
is hálásak vagyunk, az egész 
napos program megszerve-
zéséért és lebonyolításáért. 
Este vendégek érkeztek a 
Gondozási Központba. A 
Boróka Népdalkör és Cite-
razenekar néhány tagja ör-
vendeztette meg a hallga-
tóságot, egy szép, magyar 
dalcsokorral és még meg is 
tanították a lelkes jelenlé-
vőknek a Tavaszi szél vizet 
áraszt... kezdetű népi szerze-
ményt. Vidám hangulatban 
telt az idő, a közös örömün-
nepet, együtt elfogyasztott 
estebéd zárta. 

Kedden ismételten az alko-
tásé volt a főszerep a gye-
rektáborban. A külföldiek 
látogatást tettek a tanyán, 
hogy egy idős hölgy életét 
megkönnyítsék munkájuk-
kal.  Ottlétükkel, azt nem 
mondhatják, hogy a kutya 
sem járt jól, mivel szegény 
eb, ráóhajtva a szalonnára, 
elragadta azt, és jó kedvűen 
befalta. Szegény segédkezet 
nyújtó fiatalok kétségbe es-

tek, de váratlan eset szeren-
csésen elrendeződött.

A szerda, angolozással, csa-
patjátékokkal és kézműves 
tárgyak elkészítésével telt. 
Az önkéntesek egész nap a 
gyerekekkel tevékenyked-
tek.  Elkezdték a készülődést 
csapatonként, a pénteki záró 
gálára. Este meghívta a helyi 
fiatal segítőket, a külföldiek 
csoportja, hogy együtt meg-
ízlelhessék, megismerhessék 
a kulináris különbségeket. 
Nagyon hangulatos volt az 
este, a lehengerlő és csábító 
sütemények és finomságok 
körében, vidám játékokat 
játszva. evetésüktől és kur-
jongatásuktól volt hangos a 
környék. 

Csütörtökön lázas jövés-
menés, készülődés és a pró-
bák folytatódtak. Végül csak 
felvirradt az utolsó nap is. A 
gyerekek lelkes gyakorlatai, 
a külföldiek fáradhatatlan-
sága, a tolmácsok nélkülöz-
hetetlen segítsége, még ha 
néha csak kézzel-lábbal ment 
is, meghozta gyümölcsét. 

A kiállítás és a nézőtér be-
rendezése után, mindenki 
elvonult, hogy megszépítse 

magát a záró ünnepélyre. 
Délután 4-kor vette kezde-
tét az esemény. Mindenki 
nagyon ügyesen szerepelt. 
Befejezésül közös éneklést 
csaptak, ami láthatóan a kö-
zönséget is felpezsdítette. 

A szülők, nagyszülők, roko-
nok, barátok, szomszédok és 
ismerősök megtekinthették 
a lurkók műveit és a kiállítás 
végeztével haza is vihették 
az alkotásokat. 

Az aprónép végül nagy 
sírás-rívás közepette elkö-
szönt a „felnőttektől”, de a 
búcsú nem örökre szól, hi-
szen a lányok közül jó páran 
megígérték, hogy jövőre is 
ide, Ágasegyházára jönnek 
önkénteskedni, hiszen meg-
szerették a fiatalokat és a 
települést. 

A Heted hét tábor erre az 
évre bezárta kapuit, de nem 
kell félni, jövőre újra nyit és 
vár mindenkit, aki segíteni 
tud és akar. Hiszen az ösz-
szefogás, mint láthattuk itt 
is hegyeket mozgat meg! 
Köszönjük az önkéntesek-
nek, az Útilapu Hálózatnak, 
a helybéli támogatóknak, a 
gyerekeknek és természete-
sen a Kovács Kinga emlékala-
pítványnak ezt a felejthetet-
len két hetet! Jövőre, velünk, 
ugyanitt! Bővebben a kéthe-
tes programról az alapítvány 
weboldalán nézhetjük meg 
a képes beszámolót. www.
kingaalapitvanya.hu

Az Alapítvány 
önkéntesei
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tenyerét kifordítva.
- Hová lett? Hol 

van?
- Mert mindig 

csak elmirzsel-
ted-e lmor -
zsáltad, lisztté 
változott, és 
visszafutott a 
molnárhoz.

Futott a kisfiú 
is a molnárhoz.

- Kérek szépen ke-
nyeret.

- Tőlem, fiam, még lisztet is 
hiába kérsz.

- Hová lett? Hol van?
- Mert mindig csak elmir-

zselted-elmorzsáltad, vissza-
változott búzává, s vissza-
bújt a kalászba.

Rohant a kisfiú a búzaföld-
re. De ott már kalászt egyet 

se látott.  - Kérnék szépen 
kenyeret - pityere-

dett el a kisfiú.  
- Nincsen - 

mondta a 
földmíves, 
amint egy 
zsákot ép-
pen beürí-

tett a vető-
gépbe.
- Hová lett? 

Hol van?
- Mert mindig csak elmir-

zselted-elmorzsáltad, visz-
szabújt a földbe. Majd csak 
jövő nyáron lesz kenyér be-
lőle. Nagyon éhes volt már a 
kisfiú, és elkezdett keserve-
sen sírni. A földmíves meg-
sajnálta.

- Add csak ide a sapkádat!
A kisfiú odaadta. A föld-

Születés:  
Cseh Loretta (Lévai Andrea),
Holló Ferenc (Varga Szilvia Mária), 
Tóth Barnabás (Fekete Ilona),
Ungor Boglárka (Flaisz Anikó)

Házasságkötés nem történt.

Elhunyt nem volt

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

Rejtvénypályázatok

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
Alapító: Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 

Kiadja: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Tel.: 76/388-185
Szerkesztőség: Borsodi Pálné főszerkesztő Tel.: 30/295-3844
Balogh Judit Tel:76/571-060,  Jancsó Mónika Tel:76/388-185

Szerkesztőség címe: 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
E-mail:  agasegyhaza.naplo@gmail.com. Hirdetésfelvétel lapzártáig: Minden hó 05-ig.

Megjelenik havonta 400 példányban. Nyilvántartási száma: 163/00134/2/2010. 
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Készítette:  Kópia Kft., Kiskunhalas. Felelős vezetője: Lichtenberger Csilla

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 Kerekegyháza, 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

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

Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér
Egy kisfiú nagyon szerette 

a kenyeret, de ha jóllakott, a 
maradékot elmirzselte-mor-
zsálta. Vagy éppen eldobta. 
Hiába szidta az édesanyja. 
Hiába fenyegette fakanállal. 
Hiába koppintott a körmé-
re. Hiába pallott a feneké-
re. Nem fogott rajta. Végül 
maga a kenyér is megsokall-
ta a dolgot, s elbújt a kisfiú 
elől. 

- Éhes vagyok, édesanyám. 
Kérek szépen kenyeret.

- Nincsen - mondta az 
édesanyja.

- Hová lett? Hol van?    
- Mert mindig csak elmir-

zselted-elmorzsáltad, vissza-
ment a pékhez.

Szaladt a kisfiú a pékhez.
- Kérek szépen kenyeret.
- Nincsen - mondta a pék, 

míves megtöltötte búzával. 
- Na, szaladj vele a molnár-
hoz! Szaladt a kisfiú, hogyne 
szaladt volna! Még a lába 
se érte a földet. A molnár 
a búzát megőrölte. Kap-
ta a kisfiú a lisztet, vitte a 
pékhez. A pék sütött belőle 
egy szép ropogós cipót. Ott 
mosolyog az most is az asz-
talon. Ha megéhezik a kis-
fiú, csak kanyarít egy szép 
karéjt neki az édesanyja. És 
mosolyogva nézi, hogy az 
ő szép, okos kisfia milyen 
jóízűen eszi meg az utolsó 
morzsáig. A világért sem 
mirzselne-morzsálna el még 
egy hangyának valónyit se 
belőle, mert most már ő is 
tudja, hogy mennyi fárad-
sággal jár a mindennapi ke-
nyér előteremtése.

Kölyökrejtvény
Kösd össze a számokat és színezd ki, majd hozd be a Mo-
hácsy Ferenc Faluház könyvtárába!
A rejtvénypályázat alkotásait megjutalmazzuk!
Beérkezési határidő: 2011. szeptember 5.
Július havi pályázatunk díjazottjai:
1. Tóth Bence Kecskemét, Szarkás 97.
2. Mikulácsik Bettina Ágasegyháza, Kossuth L. u. 64.
3. Domián Fanni Ágasegyháza, Rákóczi u. 30.
4. Simon Ferenc Ágasegyháza, Jókai u. 6.
5. Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
6. Kamasz Ricsi Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
7. Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
8. Vlaszák Fanni Ágasegyháza, Petőfi u. 11.
9. Sebők Anikó Ágasegyháza, Zsombos d. 138.
10. Sipos Mátyás Ágasegyháza, Rákóczi u. 62/1.
11. Holák Hajnalka Ágasegyháza, Dózsa György u. 2.
12. Cseh Kristóf Ágasegyháza, Kossuth L. u. 78.
13. Szaszkó Karolin Noémi Ágasegyháza, Kossuth L. u. 51.
14. Szabó Tibor Ágasegyháza, Sándortelep 130.
15. Szabó Mária Ágasegyháza, Sándortelep d. 130.
16. Sebők Edina Viktória Ágasegyháza, Zsombos d. 138.

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye pró-

bára tudását!

Múltunk - Tudja-e? 
1. Ki volt az az ágasegyházi lakos, aki kalapemeléssel 
köszöntött mindenkit, még az elhaladt autósokat is?
a. Kéri Ferenc b. Góbor Ferenc c. Holló Ferenc
2. Ki volt az a gazdaköri tag, aki elsőként kapta meg a 
Gazdakörért kitüntető címet?
a. Orgoványi Ferencné b. Téglás Mihályné c. Lévai Istvánné
3. Ki nem volt szakmai vezetője a helyi népdalkörnek? 
a. Bíró Jánosné b. Cseh-Szakál István c. Nagy Tibor
4. A 2010-ben megrendezett ágasegyházi I. Fuvaros-fo-
gathajtó Versenyen ki volt az a lovasgazda, aki a díja-
zottak között volt?
a. Tolvaj Norbert b. Joó Lajos c. Bódogh István
5. Ki az ágasegyházi rk. egyházi tanács testületének elnöke? 
a. Hetényi József b. Cseh Ferenc c. Fekete János

A pályázat beküldési határideje: 2011. szeptember 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágas-
egyháza, Kossuth tér 2.  
Július havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/b, 3/c, 4/a, 5/a.
Helyes megfejtőnk sajnos nem volt.  
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes szó-
rakozást.

Szórád István ny.tanár

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok   
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2. 

A beküldés határideje: 2011. szeptember 05. 
Július havi pályázatunk nyertese: Szakál Istvánné Ágasegy-

háza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 46.  
A nyertesnek gratulálunk!


