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Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk 

minden kedves olvasónknak.

Az 1960-as évek végéig Ágas- 
egyháza lakossága folyama-
tosan gyarapodik. 
Az iskolában tanulók létszá-

ma meghaladja a 400 főt. A 
színvonalas oktatást bizonyít-
ja Mohácsy Ferenc 1969-ben 
készített tablója azokról a ta-
nulókról, akik eredményesen 
felsőfokú végzettséget sze-
reztek és sokan visszajöttek 
a községbe tevékenykedni, 
dolgozni. 
Sok tanító, tanár, mérnök 

került ki az ágasegyházi isko-
lából. 
(Köszönöm, hogy valaki 

megőrizte ezt, megmentet-
te az enyészettől és rendel-
kezésemre bocsátotta. Most 
karácsonyi meglepetésként 
fogadják tőlem szeretettel. 
Folytatjuk. Szerk.)

Kedves Ágasegyházi Lakosok! 
Úgy gondolom, ezekben a na-

pokban érdemes megállnunk 
egy rövid időszakra, számot vet-
ni az elmúlt évvel, és megpró-
bálni egy kicsit jobbnak lenni, 
többet adni, megbocsátani, mint 
az év többi napjain, mert az élet 
kemény és könyörtelen. Viszont 
legbelül mindannyian vágyunk 
a szeretetre és arra, hogy mi is 
adhassunk. Felidézzük az élmé-
nyekben gazdag pillanatokat, 
a szépet, a jót és elraktározzuk 
lelkünkbe, hogy ebből meríthes-
sünk erőt az elkövetkező újév 
nehéz napjaira. A legemberibb 
értékeinket alapul véve gon-
dolunk szeretteinkre, megaján-
dékozzuk őket, ha csak csekély 
ajándékkal is, de annál nagyobb 
odafigyeléssel, tisztelettel. Nem 
a drága ajándékok jelentik sze-
retetünket, hanem hogy önma-
gunkból mit adhatunk. Ahol tisz-
telet, béke, szeretet honol, ott 
bensőséges kapcsolatokra épülő 
családot lehet teremteni, amely 
érzelmi, lelki, gyümölcsöző kö-
zösséget teremt hosszú távon. 
Sajnos ebben a rohanó világban 
az általános tapasztalat az, hogy 
sokat kell dolgoznunk, hogy ott 
legyen az asztalon a mindennapi 
betevőnk. A sok munka eseten-
ként a családtagok és baráti kap-
csolatok rovására mehet, hiszen 
így nem tudunk minőségi időt 
tölteni velük, és megszakadhat-

nak értékes kapcsolatok. Viszont 
karácsonykor egy kicsit lazítha-
tunk, mérlegelhetjük az évben 
történteket, és a pihenés mellett 
a kapcsolataink ápolására is időt 
szakíthatunk

Mi is az a Karácsony? Mi az-az 
első gondolat, ami eszünkbe jut 
erről a szóról?

Karácsony a szeretet ünnepe. 
Mitől a szeretet ünnepe ez az 
időszaka az évnek? Azt gondol-
juk, hogy azért, mert pár nap 
szünetet tarthatunk, és nem kell 
dolgoznunk, mentesülünk főnö-
keik rigolyáitól? Vagy azért, mert 
hatalmas lakomák és különböző 
italok sokaságát élvezhetjük e 
néhány nap alatt? Bizonyára 
nem is csak erről van szó. Ahogy 
Seress Rezső 1932-ben leírta a 
„Szeressük egymást gyerekek” 
című dalában a szeretet monda-
nivalóját amit, ha elolvasunk, rá-
döbbenünk a szeretet lényegére. 
Igaz, hogy a dal a szeretetet a 
természettudományok nézeté-
nek irányából közelíti meg, ami-
nek bőven van realitása, hiszen a 
hitek és vallások is különbözőek. 
Közelítsük meg más irányból is, 
még mit jelent számunkra a Ka-
rácsony, miért a szeretet ünne-
pe ez az ünnep? Menjünk kicsit 
vissza az időben, úgy 2000 évvel 
korábbra. Ezen a napon születet 
egy kisded, aki az emberiség sor-
sát gyökeresen megváltoztatta. 

A mai napig nem ismerünk más 
olyan történelmi személyt, aki 
ilyen mértékben hatással lett vol-
na a világra. 2000 éven keresztül 
nem akad olyan, aki ne hallotta 
volna a nevét. Jézus Krisztus, a 
megváltónk, i.e. 8-4 között, va-
lószínűleg Kr. e. 6-ban, született, 
melyre pontos adattal senki nem 
szolgálhat. Egy kicsiny gyermek 
született. Miután ennek hírét vet-
te Heródes király, féltvén a királyi 
pozícióját megölette az összes 2 
év alatti fiúgyermeket, mivel azt 
jövendölték neki, hogy ebben 
az időszakban születik meg a 
világ Megváltója, a „Királyok Ki-
rálya”, Jézus Krisztus. Jézusnak 
mégis sikerült megmenekülnie, 
hiszen neki a bölcsek jóslatát be 
kellett teljesíteni, mégpedig a 
világot volt hivatott megváltani. 
Történelmi tény, hogy ebben az 
időszakban, a Halley üstökös 70 
napig az égen volt, és fényesen 
világított. Ez volt az a csillag, ami 
a Bibliában is említésre kerül, ez 
vonzotta Jézus születésének a 
helyére a Napkeleti Bölcseket, és 
a környékbeli pásztorokat is.  

Az, hogy a szeretet ünnepének 
nevezzük Karácsonyt, többféle-
képpen is magyarázható. Egyik 
ok lehet az, hogy a családba ér-
kező gyermek mindig megerősí-
ti a családi kötelékeket, mindig 
újabb, több szeretetet visz a csa-
ládba, másrészt pedig az, amit 

Isten tett értünk, egy magasabb 
szintű szeretetről tanúskodik. Is-
ten úgy szerette a világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adta értünk 
(János 3. 16). E fölött a kijelenés 
fölött érdemes egy kicsit megáll-
ni és elgondolkodni. Ki az, aki ma 
úgy szeret minket, hogy a számá-
ra legdrágábbat adja értünk, az 
életét? Isten ezt tette. Számára a 
legszeretettebb az egyszülött fia 
volt, Jézus. Jézus azért jött erre 
a földre, hogy értünk meghaljon. 
Véleményem szerint az jelenti a 
szeretet ünnepét, amikor valaki 
úgy szeret, hogy életét áldozza 
értünk önzetlenül, és nem kér 
érte cserébe semmit. A szere-
tet mindenkinél ott lakozik. Kit 
jobban, kit kevésbé visel meg az 
élet, és ennek megfelelően tud 
adni belőle embertársainak. Pál 
apostol írja a szeretet himnu-
szában: „A szeretet nem szűnik 
meg soha”
Az Ágasegyháza Község Önkor-

mányzat minden munkatársa és 
a Képviselő-testülete nevében, 
minden kedves ágasegyházi la-
kosnak és szeretteinek ezúton is 
kívánok áldott és szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket, valamint 
békés, boldog, eredményekben 
gazdag, új esztendőt!

Füredi János
Ágasegyháza Község 

polgármestere
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tyát, egy macskát 
- valakit, aki szeret 
és akit szeretsz, 
elegendő ételt és 
ruhát, amit magad-
ra vehetsz...”

A Hit Gyülekeze-
te segélyszervezet 
ruha és élelmiszer 
a d o m á n y o k k a l 

igyekezett segíteni az arra 
rászorulóknak november 
27-én! Köszönjük a jó szán-
dékú adományokat és a 
szorgos kezek önkéntes 
munkáját.

Balogh Ágnes

és értelmi 
g a z d a g -
ságot ad 
hallgatójá-
nak.

Köszön-
jük a Ba-
báknak és Anyukáknak az 
aktív részvételt és persze 
a messziről jött okítónknak 
aki, segítettek megtölteni 
zenével a teret és a lelke-
ket! 

Bornemisszáné 
Varga Ilona

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Szelíden ringasd el!

Ünnepi nyitva tartás a Mohácsy Ferenc Faluházban!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a faluház nyitva tartása az ünnepek alatt a következőképpen módosul: 
2011. december 24-től, december 26-ig és

2011. december 31-től, 2012. január 1-ig zárva tartunk!
Áldott, békés  ünnepeket kíván  a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok kollektívája minden jóakaratú 

embernek! Szeretettel hívjuk várjuk az intézményegységbe következő évben is a lakosságot.

A közelgő ünnepek melegségéért Örökzöld a Faluházban

A karácsonyfa-állítás szo-
kása Skandináviából szár-
mazik. Gondoltuk, ha már 
ilyen messziről jött ez a szép 
hagyomány mi is gyakorol-
juk a gyerekekkel. Volt itt 
minden, nevetés, beszélge-
tés, teázás és a díszeket is 
közösen készítettük  el.

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenne-
mű segítséget a karácso-
nyi sürgés-forgás program 
kapcsán. Gondolunk itt pl. 
a szülők  támogatására, az 
ajándékba kapott  fenyő-
fára és természetesen a 
gyerekek munkájára. Büsz-
kék vagyunk a karácsony-
fánkra, hiszen sokan voltak 
akik örömmel és önzetlenül 
azon fáradoztak, hogy ün-
nepi díszbe öltöztessék a 

szeretet ünnepének köze-
ledtével az örökzöld tűle-
velűt.

Ne feledkezzünk meg a 
különleges módon „forgó 
betlehemünkről” sem, amit 
egyenesen Németország-
ból kaptunk! Köszönjük!

Balogh Ágnes

A legegyszerűbb dolog a 
világon a zene! November 
23-án meg is tapasztalhat-
ták ezt a Baba-Mama Klub-
ban. A zenéhez csak mini-
mális eszköz, például egy 
furulya kell. Alsó korhatár 
nélkül akár a már várandós 
kismamák is gyakorolhatják 
ezt a foglalkozás módot, hi-
szen a 3-4 hónapos magzat 
is érzékel már külső hangin-
gereket. Az anyanyelv dal-
lama fejleszti a legjobban a 
zenei képességeket. Érzelmi 

„Hogy életünk csónakja 
könnyű legyen, csak azt te-
gyük bele, ami feltétlenül 
szükséges: meleg otthont, 
egyszerű örömöket, né-
hány barátot, aki megér-
demli ezt a nevet, egy ku-

Társasági adóelőleg feltöltési 
kötelezettség

A társaságoknak havonta kell adóelőleget fizetni, 
amennyiben az előző évi fizetendő adó az 5 millió 
Ft-ot meghaladja. Negyedévente kell adóelőleget 
fizetni, amennyiben az előző évi fizetendő adó ke-
vesebb, mint 5 millió Ft. Az előző évben (2010-ben) 
100 millió Ft-nál nagyobb árbevétellel rendelke-
ző adózónak a 2011. évi társasági adóját 2011.
december 20-ig legalább 90%-ig fel kell töltenie 
és a várható társasági adóról ezen időpontig 
bevallást is le kell adnia a 01-es bevalláson. A 
2010. év közben kezdő vállalkozók ne felejtsék el 
átszámítani teljes évre az árbevételüket a működés 
naptári napjainak arányosításával. Amennyiben a 
feltöltés elmarad a mulasztási bírság a hiány 20%-
a (a 2011. évben befizetett előlegek és a 2011. évi 
társasági adó különbözetének 20%-a). A 2011. év 
első és második negyedévi előlegét a 2009. évi tár-
sasági adóbevallás alapján állapítják meg, a 2011. évi 
harmadik és negyedik negyedévi társasági adóelő-
leget a 2010. évi bevallás alapján határozzák meg. 
Figyeljünk arra, hogy a negyedik negyedévi tár-
sasági adóelőleg megfizetésének időpontja 2011. 
december 20. Amennyiben tárgyévi társasági adó 
kevesebb lesz várhatóan, mint az előző évek alap-
ján megállapított előlegek összege és nem szeret-
nénk másfél évig a Nemzeti- Adó- és Vámhivatalnál 
a pénzünket, levélben kérelmezhetjük a fizetendő 
társasági adóelőleg összegének mérséklését. Leve-
lünket alá kell támasztanunk főkönyvi kivonattal, 
beszámolóval. Főként eredmény kimutatás terveze-
tet kér a NAV. Fontos, hogy levelünket az előleg 

esedékesé válása előtt már postáznunk kell a NAV 
részére. Különben kérelmünket nem fogják elfo-
gadni, az előleget nem törlik. Amennyiben végül 
mégsem lesz kevesebb a tárgyévi társasági adó, mi 
pedig megkaptuk az előlegmérséklést, vagy törlést, 
birságra számíthatunk!   

Tanyagondnoki szolgálat 

A tanyán élő személyek a belterületen élőkkel 
szemben hátrányt szenvednek bizonyos szolgálta-
tások és ellátások tekintetében. E hátrányok enyhí-
tésére Ágasegyháza Község Önkormányzata tanya-
gondnoki szolgálatot tart fenn. 
Mint a nevében is benne van, hogy „tanyagond-

noki szolgálat”, ennek megfelelően elsősorban a 
tanyán élők igényeihez hivatott igazodni a szolgál-
tatás. Falugondnoki szolgáltatás a hatszáz fő alat-
ti településeken létesíthető, mely esetünkben nem 
realizálható. 
Így fő szolgáltatásként az alábbi esetekben vehető 

igénybe a tanyagondnoki szolgálat a tanyán-külte-
rületen élők segítése céljából a kiszolgáltatottságot 
csökkentve és növelve az esélyegyenlőséget:
- Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a napi egyszeri meleg étel biztosítá-
sában történő segítség nyújtása, akik azt önmaguk, 
illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosí-

tása (pl: háziorvosi rendelésre szállítás gyógyszer-
kiváltás).
- Tanyán élő óvodások és iskolások intézménybe, 

iskolai rendezvényekre, versenyekre való szállítása.

- Tanyán élő munkanélküliek munkahelyteremté-
sének továbbképzésének segítése, szállítás biztosí-
tásával. 
- Információ közvetítése az önkormányzat és a 

külterületi lakosság között a helyi szociális szükség-
letek és szolgáltatások elérése érdekében.
A kiegészítő szolgáltatás, mint kirándulások, 

szabadidős tevékenységek, színházlátogatás, bevá-
sárlások, egyéb szórakozás jellegű utak szervezése, 
rendezvényekre való szállítás, abban az esetben lát-
ható el, ha a fő szolgáltatásokat nem veszélyezteti. 
Természetesen figyelembe kell venni a tanyagond-
nokok törvényes munkaidejét is, mely arra enged 
következtetni, hogy túlórát, túlmunkát díjazni nem 
áll módjában az önkormányzatnak kivéve, ha az élet 
és vagyonbiztonság kerül veszélybe.
Tehát első a külterületi lakosság ellátása, azon 

belül, amely a fő szolgáltatásokra irányul és ezt 
követheti a kiegészítő szolgáltatás. Amennyiben a 
belterületen indokolt esetben orvoshoz, korház-
ba kell szállítani bármely idős egyedülálló, magá-
ról gondoskodni nem tudó személyt, akinek nincs 
hozzátartozója aki gondoskodna róla, ez esetben a 
szolgálat igénybe vehető. Sajnos az önkormányzat 
anyagi keretei szűkebbek, mint a korábbi években, 
így csak a szükséges, és indokolt szolgáltatások tel-
jesítésének van realitása. Nem engedhetjük meg a 
továbbiakban, hogy a tanyagondnoki gépkocsik át-
lagosan 180 km-t guruljanak (gépkocsinként, mun-
kanaponként, mint a múlt években) egyéb nem ta-
nyagondnoki feladatokat ellátva!

Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

A mese gyógyító ereje

Október végén egy ked-
ves üdvözlőlapot kaptunk, 
amellyel egy internetes 
versenyre, játékra invitál-
tak bennünket, elnevezése 
„Magyar vágta az óvónő-
kért, vagy inkább a kiscsikó-
ért” volt. Naponta lehetett 
szavazni oly módon, hogy 
ha a feladott kérdésekre 
helyes választ adtunk, 5 
ponttal gyarapodott a ki-
választott óvodai csoport 
szavazatainak száma. Az 
első hét „befutót” díjazták 
egy-egy értékes fejlesztő-
játékkal, amelyet a nyertes 
választhatott ki. A „vágtá-
ra” október 31-ig lehetett 

nevezni, és november 27-ig 
tartott. Hatodik helyezést 
értünk el, és a Zingó Bingó 
nevű társasjátékot válasz-
tottuk, amelyet december 
1-2. hetében kapunk meg. 
Nagyon köszönjük min-
denkinek ezt a példaérté-
kű összefogást, hogy időt 
szántak ránk nap, mint nap 
ilyen hosszú ideig, és olyan 
„riadóláncot” indítottak el, 
hogy még külföldről is kap-
tunk szavazatokat. Nagy 
örömöt fog okozni a gye-
rekeknek a játék, és maga a 
tudat, hogy nyertünk, hiszen 
ők is figyelemmel kísérték a 
szavazást.

Foci Helvécián

Színházlátogatás

Lakitelek - 
Ki mit tud?

2011. november 15.-én 
indultunk a minden év-
ben megrendezett „Ki 
mit tud?” versenyre, amit 
mindannyian már nagyon 
vártunk. Délután fél három 
körül érkeztünk meg, el-
foglaltuk szobáinkat. Ezek 
után mindenki szabadon 

Rendőrségi 
előadás

Iskolai programjaink:
December 19.  

Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyi ünnepsége.
December 20.  

Karácsonyi ünnepség. Mesélő dallamok.
December 21. 

Tanítás nélküli munkanap. Nevelési értekezlet.
December 22-től, január 2-ig 

téli szünet.
2012. január 3. 
első tanítási nap

Három korosztállyal is részt vettünk a helvéciai iskolák 
által rendezett focikupán. A II. korcsoportosok a 3. helyen 
végeztek. A III. korcsoportban a Vér Bence, Dóka Dávid, 
Iványi László, Bárány János, Bodor Levente, Simon Zoltán, 
Kókai Milán összetételű csapat jó játékkal megszerezte a 
torna győzelmet. Dóka Dávid 11 góllal gólkirály lett. Sajnos 
a legnagyobbak nem értek el helyezést.

élvezhette és felfedezhette 
a Népfőiskola által nyújtott 
kikapcsolódási lehetősége-
ket. Délután öt órakor részt 
vettünk a verseny ünnepé-
lyes megnyitóján, ahol a 
másnapi versennyel kapcso-
latos fontos tudnivalókat 
tudhattuk meg. A megnyi-
tó után az uszodába men-
tünk, ahol remekül éreztük 
magunkat. A vacsora után 
még elpróbáltuk a produk-
cióinkat és megpróbáltunk 
aludni. Az elalvás mindenki-
nek nehezen ment, teli vol-
tunk izgalommal a verseny 
miatt. Másnap korán reggel 
ébredtünk, készülődtünk a 
versenyre és megkaptuk a 
sorszámainkat. Elsőként az 

ének kategóriában a közös 
produkciónkat adtuk elő: 
Andrási Viktória, Balohg 
Dalma, Boros Zsanett, Bús 
Kíra, Moise Tímea, Sallai Lil-
la és Sebők Edina. Ez után 
egy szóló következett, amit 
Andrási Viktória adott elő. 
Sebők Edina és Boros Zsa-

nett egy duettel lépett fel. 
Végül a táncosok képvi-
selték iskolánkat : Ladányi 
Pálma, Dóka Dávid, Ma-
rozsi Szimonetta, Völgyesi 
Zsolt, Tormási Izabella, Ivá-
nyi László, Balogh Dalma, 
Szaszkó Zsolt, Bús Kíra és 
Fekete Zoltán. A műsorszá-
mok után a zsűri értékelte 
a produkciókat és elkezdő-
dött az eredményhirdetés: 

Sebők Edina és Boros Zsa-
nett II. helyezést értek el. 

Táncosaink pedig az első 
díjjal büszkélkedhettek. 

Mindenki nagyon jól érez-
te magát és elégedetten 
tértünk haza.

Andrási Viktória 8. o.

BULGÁRIA 2012 NYÁR
2012. július 17.-26. között táncosainkkal Bulgáriába 
utazunk egy fesztiválra. Részvételi díj kb. 200 Euro, 

ami tartalmazza az utazási költséget, 7 nap szállást és 
napi háromszori étkezést.  A tengerparti nyaralásra 

jelentkezni lehet az iskolában, 
Ártim Jánosnál 20 Euro előleg befizetésével.

Köszönjük a szavazatokat!
2011.10.29-én iskolánk négy alsó tagozatos tanulója (Cseh 

Kristóf, Vincze Luca Zsófia 4.o. Sipos Mátyás. Törökfalvy 
Alexandra 3.o.) jutalomból megnézhette a Kecskemé-
ti Katona József Színházban Szemenyei János-Galambos 
Attila-Réczei Tamás Winnetou és a kenderallergia című 
előadását. Tanulóink az október 13-án Lakitelken megren-
dezett Tollas Tibor Helyesíró Versenyen képviselték ered-
ményesen iskolánkat. A negyedikes tanulók csapatban 2. 
helyezést értek el. A harmadikos gyerekek is ügyesen tel-
jesítették a feladatokat.

A színházlátogatás vidáman telt, élvezték az előadást. Él-
ményekben gazdagon ért véget számukra a délután.  

Ürögdiné Martinkó Katalin
kísérő pedagógus

November 22-én a Kiskőrösi Rendőrkapitányság nyomo-
zói tartottak előadást az iskolai erőszakról. A 7.-8. osztá-
lyos tanulóknak nem árt odafigyelni az ott elhangzottak-
ra. Megtudhatták, hogy a fenyegetésnek, szóbeli és testi 
erőszaknak igenis lehetnek nagyon komoly következmé-
nyei. Ezen cselekmények elkövetőivel szemben súlyosabb 
estben akár büntetőeljárás is indulhat.

Matematika 
verseny 

A ballószögi matematika versenyen öt tanulónk vett 
részt. Józsa Gábor, Kókai Milán 5.o., Marozsi Szimonetta 
6.o., Németh Norbert 7.o. és Papp Tamara 8.o. A legjob-
ban Papp Tamara szerepelt, harmadik helyezést ért el.

December 8-án rendeztük a hagyományos Mikulás Ku-
pánkat a sportcsarnokban. A III. korcsoportos csapatunk 
Kamasz Gergővel kiegészülve izgalmas mérkőzések után 
a 2. helyezést szerezte meg. A győzelmet a Ballószög csa-
pata szerezte meg.

Ártim János

Mikulás Kupa 
Ágasegyházán

Néhány gondolatot szeretnék megosztani a december 16-i 
továbbképzésünkről, amelyet Kiss Gabriella közoktatási szak-
értő tartott számunkra, témája pedig a Mese jelentősége, 
gyógyító mesék volt.

A mesemondás ideje soha nem jár le, legjobb, ha ezt élő-
szóban hallja a gyermek, és nem csak az óvodában, hanem 
és elsősorban otthon a szülőtől, erősíti a szülő-gyermek kap-
csolatot. A mesemondáshoz nem mindig szükséges eszköz, a 
gyermeknek a fantáziájában kell megalkotnia a képet. A me-
sefilmek kész felkínált képeket adnak, ami zaklató hatású is 
lehet, hiszen mindenkinek másképpen szép a királylány, nem 
tudhatjuk, hogy adott gyermek számára milyen a sárkány. Ha 
a gyermek mesét hallgat, a szívével lát, ha nézi, csak informá-
ciót gyűjt.

A mese nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempont-
jából, hiszen általa gyarapodik a szókincs, fejlődik a fantázia, 
a kifejezőkészség, átélheti az azonosulási helyzeteket. Benne 
van az erkölcsi nevelés lehetősége. A történetek az életből 
fakadnak, érzelmi kapaszkodót adnak a gyermek személyi-
ségfejlődéséhez, erkölcsi tanulságokat von le belőlük, és olyan 
szavakat ért meg, mint hiúság, kevélység, keményszívűség, 
amit megmagyarázni nagyon nehéz lenne.

Gyakran elbizonytalanodunk, hogy némelyik mese kegyet-
len, nem gyerekeknek való, jobb, ha kihagyjuk belőle a csúnya 
részeket. Ha ezt tesszük, azt hitetjük el, hogy csak jó dolgok 
vannak, torz képet adunk a világról. A gyermek érzelmei alap-
ján választ mesehőst, nem a „jóság” vonzza, hanem az, hogy a 
jó szereplő hőssé válik, a jóakaratú hatalmak megsegítik, eléri 
a célját. A gonoszság vonzereje is megjelenik, pl. ha sárkánnyal, 
boszorkánnyal azonosul a gyermek, aminek valószínűleg oka 
az, hogy belső, feldolgozatlan problémája van. A gyermektől 
nem idegen a vadság, a kegyetlenség, ha fél a mesétől, nem a 
mesében lévő alakoktól fél, hanem attól a konfliktustól, ami a 
mesében van, így nem tud vele azonosulni.

A mesék világa olyan, mintha a gyermeki lelket képezné le, 
általuk könnyebben tud eligazodni saját érzelmeiben. Témája 
általában a felnövés, az érettebb személyiség megszerzése. A 
felnőtté válás nehéz, vannak buktatók, a mese ezt elismeri.

A mesék között kiemelt helyet foglalnak el a népmesék, 
minden elemének jelentősége van. Akkor tudja hatását kifej-
teni, ha nem változtatnak rajta.

Végül ajánlanám Boldizsár Ildikó Meseterápia, és Gerlinde 
Ortner Gyógyító mesék című könyvét, amire Gabi felhívta a 
figyelmünket. 

Szmetena Katalin
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

Felhívás
December 20-án a Törődés Lm. Alapítvány bútorbörzét tart 

melynek helyszíne a Szociális Gondozási Központ. A börzén 
az alapítvány bútoraiból lehet válogatni igény szerint térítés-
mentesen, vagy jelképes összegért. A kiválasztott tárgyak el-, 
illetve hazaszállításáról nem tudunk gondoskodni, ezért azt 
kérem, mindenki szíveskedjen maga megoldani. 

Mikulásszoba

December 6-án intézményünkben újra megnyílt a Miku-
lásszoba, ahol minden gyerek találkozhatott a Mikulással. 
A gyerekek nagy örömmel és érdeklődéssel látogatták 
meg ez alkalommal is az Ezüst Idősek Klubja Mikulását és 
sok-sok verssel, énekkel kedveskedtek neki. Természete-
sen a Mikulás sem volt hálátlan és a szaloncukor mellett 
egy-egy bölcs jó tanáccsal is ellátta az őt felkeresőket.

Erzsébet Katalin bál
Mint annyi éven át az idén is megszervezésre került az 

Erzsébet Katalin bál. A kezdeti nehézségek ellenére is 
nagyon jóra sikeredett. A visszajelzések alapján nyugodt 
szívvel jelenthetjük ki, hogy minden kedves résztvevő re-
mekül érezte magát.

Aki elfáradt a sok táncba 
az finom süteményeket fa-
latozva pihenhetett meg, 
de volt, aki a tombolavá-
sárlással volt elfoglalva, hisz 
sok szép és értékes ajándék 
került kisorsolásra éjfélkor. 

Karácsony előtti adományosztás

Vas  Gabriella intézményvezető

Az Élelmiszerbank Egye-
sület, a Spiritus Primus Kft. 
és a Törődés Lm. Alapít-
vány felajánlásaival az idén 
is több alkalommal tudtunk 
segíteni a rászoruló csalá-
dokon. Felajánlóink jóvoltá-

ból élelmiszer, ruha és bú-
toradományokat egyaránt 
tudtunk szétosztani, amiért 
ezúton is szeretnénk kife-
jezni köszönetünket.

A depresszió is betegség - figyeljünk egymásra!
Az depressziót a han-

gulati és az érzelmi 
élet zavara, a gondol-
kodás meglassulása és 
az aktivitás csökkené-
se jellemzi. Olyan álla-
pot, amelyben az élet 
sivárnak, terhei nyo-
masztónak tűnnek. A 
hangulati élet zavarait 
testi tünetek jelentke-
zése kíséri. A felmé-
rések szerint az Egye-
sült Államok felnőtt 
lakosságának 5-10 %-a 
szenved depresszióban, 
további 3-5 % a beteg-
ség enyhébb tüneteit 
produkálja. Az előfor-
dulási adatok hason-
lóan alakulnak a többi 
fejlett ipari országban 
is: míg gyermekkorban 
a depresszió előfordu-
lási aránya fiúknál és 
lányoknál még csak-
nem egyforma, felnőtt-
korban a nők kétszer 
olyan gyakran bete-
gednek meg, és az átla-

gos életkor, amelyben 
a depresszió kialakul - 
ma 27-30 év között van 
-, egyre korábbra toló-
dik. A különböző etni-
kai csoportoknál a be-
tegség előfordulásában 
gyakorlatilag nincs kü-
lönbség. Hazánkban a 
depresszió élettartam-
előfordulása a felnőtt 
lakosság körében 15,1 
%. Az életkori eloszlás-
ra jellemző, hogy gya-
kori a megjelenés 15-19 
év 45-50 éves korban.
A depresszió okai-

ról számos magyará-
zat született, amelyek 
mind más szempontból 
közelítenek a problé-
mához. Az érzelmi élet 
zavarai a vezető tü-
netek közé tartoznak, 
és intenzitásuk széles 
skálán mozog: az eny-
he kedvetlenségtől a 
mély lehangoltságig. A 
betegek arca rendsze-
rint állandóan tükrözi 

a gondterheltséget, jel-
lemzőek a homlokrán-
cok, a szemhéjak kettős 
redője és a lefelé hajló 
szájzugok. A kifejező 
mozgások szegényeb-
bé válnak, a geszti-
kuláció megszűnik, a 
hang gyenge, elhaló. A 
beteg könnyen elsírja 
magát, de az előbb em-
lített súlyos állapotban 
a sírás készsége is meg-
szűnik.
Az érzelmi állapotot a 

kilátástalanság jellemzi, 
a beteg szomorúnak 
érzi magát. Saját magá-
ról kialakított képe ne-
gatív, általában érték-
telennek, alacsonyabb 
rendűnek, visszataszí-
tónak tartja magát, az 
önértékelési zavarok 
rendszerint igen súlyo-
sak. Jövőjét sötétnek 
és reménytelennek 
látja, és az érzelmi ál-
lapotot a betegség-
re jellemző szorongás 

mértéke is befolyásolja. 
Érdeklődése beszűkül, 
gondolkodása lelassul, 
tanácstalanná válik. A 
depresszió jellemzően 
korai tünete a figyelem-
zavar. A depressziós 
beteg gyakran panasz-
kodik az intellektuális 
képességek romlásá-
ról, de egyes kutatások 
szerint ennek hátteré-
ben a csökkent motivá-
ció figyelhető meg. Az 
érdeklődés beszűkülése 
először a lendület, a 
kezdeményezőkészség 
elvesztésében nyilvánul 
meg. Enyhe esetben a 
beteg mindig fáradt-
nak, lassúnak érzi ma-
gát, de előfordul, hogy 
egész nap fekszik, és 
nem látja értelmét 
felkelni az ágyból. A 
depresszió motiváci-
ós tünetei közt tartják 
számon a közömbösség 
ellentétjét, amikor a 
beteg a szorongás kö-

vetkeztében erős mo-
toros nyugtalanságot 
él át: kezét tördeli, jaj-
gat, testét ingatja, ezt 
agitált depressziónak 
hívják. A depressziós az 
élet terhétől való sza-
badulás végső eszközé-
nek az öngyilkosságot 
tartja.
A depresszió egyik 

leggyakoribb tünete az 
alvászavar, amelynek 
mindhárom változata 
előfordul: az elalvás 
zavara, a gyakori fel-
ébredés és korai ébre-
dés. A beteg akkor is 
fáradtnak érzi magát, 
ha a szokottnál többet 
alszik. Ugyancsak gya-
kori kísérő tünet az ét-
vágyzavar, az emésztési 
zavarok, a székrekedés, 
a szédülés és a társult 
testi fájdalmak. A sze-
xuális késztetés minden 
esetben csökken.
Meg kell említeni az 

a-típusos depresszió 

tüneteit is: ebben az 
esetben az étvágyta-
lanság helyett fokozott 
étvágy, ennek követ-
keztében hízás lép fel, 
illetve az alvászavart a 
fokozott alvásigény jel-
lemzi. Gyakori, hogy a 
depressziós tüneteket 
szorongás és pánikro-
hamok fedik el, de az 
a-típusos depresszióra 
a hangulati ingadozás is 
jellemző: a betegek ké-
pesek örülni bizonyos 
pozitív életesemények-
nek. Előfordul a dep-
ressziónak olyan súlyos 
változata, amelyben a 
beteg már nem képes 
átélni a lehangoltságot 
, ebben az esetben az 
érzelmi élet nagyon sú-
lyos gátlása van jelen. 
A következő számban 
a depresszió  kezelésé-
ről lesz szó.

Dr Dull István
háziorvos
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Tisztelt olvasóink!
Advent időszakának jelké-

pe az adventi koszorú, ezért 
került megszervezésre egy 
közös adventi koszorú készí-
tés templomunkban. Itt min-
denki elkészíthette és haza-
vihette saját koszorúját, mely 
az adventi időszakban, min-
den egyes gyertyagyújtáskor 
emlékezteti az embert arra, 
hogy hamarosan elérkezik 
a Karácsony, Jézus Krisztus 
születésének ideje, a szere-
tet ünnepe, amikor a másik 
emberhez szeretettel fordu-
lunk, önzetlenül szeretünk és 
meglátjuk a másik emberben 
a testvért.

Hívjuk önt és kedves csa-
ládját, evangelizációs he-

tünkre, melyet december 
12-18 között a Református 
Egyházközség templomában 

álmodták majd kivitelezték a 
kültéri betlehemes díszletün-
ket, melyre joggal mondhat-
juk, hogy községünk jelen-
legi dísze. December 24-én, 
17 órai kezdettel karácsony 
szent estéjén gyermekeink 
szeretettel teli műsorával vá-
runk minden kedves közösen 
ünnepelni vágyót.

Pál László
református lelkipásztor

 

tartunk. Bízunk abban, hogy 
mint testben, mint lélekben 
közösen együtt, szeretetben, 
el tudunk csendesedni, rá 
tudunk hangolódni a közel-
gő ünnepre. Ez a gondolat 
motivált bennünket akkor is, 
amikor a Szociális Gondozási 
Központ idősei és az Egyház-
község tagjai közösem meg-

Megemlékezés az 
ősi temetőben

Országos 
hírnevünk fotókkal

Áldott Karácsony
Szent Karácsony Ünnepén,
Dicsőséggel szólok én.
Megszületett Jézusunk,
Megváltónk, nagy Urunk.
Azt üzeni tinéktek
Vígan ünnepeljetek,
Ő is itt van közöttünk, 
Hogy boldogok lehessünk.

Szíveteknek dallamát, 
boldogan hallgatja át,
mosolyt lát arcokon,
szentneve ajkatokon.

Áldást küld lelketekbe,
éljetek békességbe, 
ki Ő nevét ismeri, 
baj sohasem érheti,
béke és nyugalom, 
áldás a házatokon,
boldogság és szeretet
(Isten) legyen veletek. 

 (Makula Józsefné)

Kedves Olvasó!
 „Minden újszülött gyermek 

azt az üzenetet hozza magá-
val a világba, hogy Isten még 
nem veszítette el hitét az em-
berben”, - írja Tagore a nóbel 
díjas indiai filozófus és költő.

Jézus születésének ünnepére 
készülődve különös értelmet 
kap megállapítása. Hiszen Ka-
rácsony közelebb viszi az em-
ber Istenhez. Isten és ember 
találkozásának örömünnepe 
Karácsony. „ Ne féljetek! Mert 
nagy örömet adok tudtul nék-
tek és majd az egész népnek. 
Ma született Megváltótok, 
Krisztus, az Úr, Dávid városá-
ban.” (Lk 2.11.) Ez az üzenet 
Karácsony igazi örömének 
forrása. A hívó ember a pász-
torokkal együtt leborul a já-

szolban fekvő gyermek előtt 
és csodálja, hogy Isten ennyire 
közel jött hozzánk. Annyira 
közel, hogy az ember karjaiba 
veheti, megalázhatja, meg is 
ostorozhatja, sőt fel is feszít-
heti a keresztre. A hívő ember 
Isten nagy szeretetét fede-
zi fel akár a jászolban fekvő 
gyermekben, akár a keresztre 
feszítettben. „Úgy szeretette 
Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta értünk, hogy, 
aki Benne hisz el ne vesszen, 
hanem örökké éljen”.(Jn.3.16). 
Kérdezzük hol van a mi örö-
münk és ha nincs mi az akadá-
lya. Engedjük, hogy életünkbe 
is, családjainkba is, közössége-
inkbe is helyet kapjon a minket 
kereső az egy elveszett bárány 

keresésére induló Megváltó. 
Karácsonyban közel jön hoz-
zánk az Isten, aki ezt megérti, 
az közel kerül embertársaihoz 
is. Isten nélkül csak kereszte-
ket ácsolunk egymásnak. Ka-
rácsony pedig pont nem erre 
tanít.

Legyen áldott és békés ka-
rácsonya minden ágasegy-
házinak.

Kat. templom karácsonyi 
miserendje:

Dec. 24-én éjfélkor - dec. 
25. és 26-án fél 9-órakor kez-
dődik szentmise.

Dec. 31-én du 3-órakor év 
végi hálaadást tartunk.

Jan. 1-én du. 3-órakor lesz a 
szentmise.

Farkas János plébános

Nem az első alkalom, hogy 
Borsodi Pálné felajánlotta 
klubunknak a Petőfi Népe 
rejtvénypályázatán nyert 
fürdőbelépőjegyeket.

Nagyon megörültünk, 
amikor november elején 
ismét jelezte, hogy meg-
van a 9 jegy, szervezhetjük 
a kirándulást a Tiszakécskei 
Termálfürdőbe.

Köszönjük Ildikó, csak így 
tovább!

Az önkormányzat első 
szóra rendelkezésünkre 
bocsátotta a kis buszt, amit 

nagyon szépen köszönünk.
Nagyon jól éreztük ma-

gunkat!

a Nefelejcs Nyugdíjas 
Klub tagjai

A Katona József Könyv-
tár, az FH - Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálat 
és a Europe Direct Bács-
Kiskun Megyei Európai 
Információs Pont „Önkén-
tesen Európában” címmel 
fotópályázatot hirdetett, 
Az Önkéntesség Európai 
Éve alkalmából. 

Községünket a Kovács 
Kinga Alapítvány segítsé-
gével Csajbók János kép-
viselte.

A zsűri Csajbók János 
munkáját különdíjjal ju-
talmazta. A fotósoroza-
tának címe: Önkéntesek a 
világ minden tájáról Ága-
segyházán.

Elért eredményéhez gra-
tulálunk és további sike-
reket kívánunk.

(A sorozat alkotásai 
megtekinthetők a Ka-
tona József Könyvtár 
honlapján a fotópályázat 
menü alatt.) 

2011. november 6-án, a 
gazdaköri tagok indítta-
tásából történő temető-
látogatásra indultunk lo-
vas kocsikkal, ahol többen 
részt vetünk a gyönyörű 
napsütéses őszi időben. 
Tiszta szívvel, tiszta lélek-
kel indultunk az elhunytak 
tiszteletére. Az új kereszt 
felállítását megtiszteltük 
gyertyagyújtással. Meglá-
togattuk a sírokat, látván 
ritkán vannak látogatva, de 
a régi emlékek visszatük-
röződtek arról, hogy valaki 
gondol rájuk. Nem tudom 
megmagyarázni, csak-csak 
az érzésemre hagyatkozva. 
Egy sírnál többen megáll-
tunk. Egy rozsdás mécses 
jelezte, hogy valaki vala-
mikor ott járt. Csodálattal 
láttuk, hogy egy krókusz 
virágocska teljes színpom-
pájában a sír oldalánál vi-
rágzik. Megdöbbenve hall-
gattam Cseh-Szakál István 
gyönyörű szavait. Közölte 
velünk, hogy az a virág az ő 

lelkükből fakad. Gyönyörű 
égszínkék virágocska volt, 
megdöbbenve álltunk, szin-
te egyikünk sem mozdult 
a sírtól. Illésné Erzsikének 
a keresztnél meggyújtott 
gyertyák közül egy mécses 
a zsebében maradt, amit 
nem tudott megmagyaráz-
ni, hogy miért nem gyújtot-
ta meg. Elővette a zsebéből 
és a sírnál meggyújtotta, 
elmondtunk egy imát és 
könnyű szívvel távoztunk a 
sírtól.

Köszönet a Gazdakör ve-
zetőnőjének, a szervezők 
indíttatásának, külön kö-
szönöm Agárdiné Katiká-
nak, hogy gondolataimat 
megörökíthettem.

Mindnyájunk nevében 
köszönjük Szórád István és 
felesége információit, kö-
szönet Orgoványiné Erzsi-
kének a sok finomságért, 
ami már szinte hagyomány-
nyá válik.

Tisztelettel: Makula 
Józsefné Borika 

Felhívás
Felhívjuk a helyi civil szervezetek figyelmét, 

hogy a személyi jövedelemadó 1 %-os 
hirdetésükre ingyenes lehetőséget biztosítunk. 

A hirdetések leadási határideje: 2012. január 5.

Helye: Ágasegyháza Napló Szerkesztősége 
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

Jót fürödtünk!
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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

Rejtvénypályázatok
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BURGONYA ELADÓ! 50,-Ft/kg
Kérésre, házhoz szállítom!
   Telefon:  30 / 6846 028

Vízkereszt

Aprószentek 
A napkeleti bölcsek a csil-

lag nyomában jőve, Júdea-
szerte tudakozódtak Jézus 
születési helye felől, kér-
dezvén: „Hol van a zsidók 
királya, a ki megszületett?” 
Heródes király hallván ezt, 
összehívatta az írástudókat, 
hogy megtudakolja, hol kell 
a jóslatok szerint a Messiás-
nak megszületnie. Trónját 
és dinasztiáját féltvén csele-
kedett így, a zsidók ugyanis 
a Messiás személyében földi 
szabadítót vártak, Dávid ki-
rály trónjának jogos örökö-
sét. Miután megtudta, hogy 
a Messiásnak Betlehemben 
kell megszületnie, hívat-
ta a bölcseket, kifaggatta 
őket a gyermek életkora 
felől, majd Betlehembe 
igazította őket, hogy azok 

őt is nyomra vezessék. Ter-
ve kudarcba fulladt, mert 
mind a bölcseknek, mind 
Józsefnek angyal jelent 
meg álombeli látomásban. 
A bölcseket figyelmeztette, 
hogy visszafelé jövet kerül-
jék el Heródest, Józsefet 
pedig, hogy Máriával és a 
kisdeddel szökjenek Egyip-
tomba. Így is lőn. Heródes 
nem tudta, hogy az isme-
retlen dávidi sarj kicsúszott 
a kezei közül, úgy próbált 
dacolni a sorssal, hogy Bet-
lehemben és környékén 
minden számba jöhető 
gyermeket megöletett (Mt 
2,1-18). E gyermekmészárlás 
áldozatait nevezi a magyar 
nép aprószenteknek (latin 
innocentes martyres, azaz 
„ártatlan vértanúk”).

„Szilveszter”
December 31-e az év 

utolsó napja és I. (Szent) 
Szilveszter pápa emlékün-
nepe. Bár ő maga nem túl 
jelentős személyiség, ural-
kodásának idejére (314-
335) esett a kereszténység 
történetének első nagy 
fordulópontja. A római bi-
rodalom akkori uralkodó-
ja, Nagy Konstantin császár 
nemcsak hogy felhagyott 
a keresztények üldözésé-
vel, intézkedései az egy-
házat egyenesen az állam 
első intézményévé emel-
ték. (...)A néphagyomány 
és a városi folklór óév-bú-
csúztató szokásai viszont 
egyszerűen az év fordu-
lójához kapcsolódnak. Az 
évkezdet minden népnél 
bizonyos jelképes elválasz-

tó, szerencse- és bőségho-
zó praktikákkal jár. Ilyen 
volt a magyar nép szokása 
szerint az óévet jelképező 
szalmabáb földbe teme-
tése, vízbe hajítása (télte-
metés), egy öregember-
maszkot viselő legénynek 
játékos kikorbácsolása (!) a 
faluból (télkiverés), az óév 
kiharangozása. A bő ter-
mést biztosító, gonoszűző 
szokások közé tartoztak 
a lármás, álarcos felvonu-
lások, kántálások.(A szil-
veszter-éji körúti „balhé-
zás” előzményei ezek!) A 
szilveszteri, helyesebben 
újévi szerencse-jelképek: 
a kéményseprő, négyleve-
lű lóhere, patkó, lencse, s 
főleg a malac szintén régi 
szokások túlélő tanúi.

Vízkereszt, korábban 
Szentkereszt a latin egy-
ház Epiphania Domini, „az 
Úr megjelenése” elneve-
zésű, január 6-án tartott 
ünnepének magyar neve. 
Vízkereszt a „karácsonyi 
tizenketted” (12 napos ün-
nep) zárónapja. (Innen az 
ünnep angol neve: Twelft-
hday, Tizenkettedik nap”) 

A 354 napos holdév és a 
napév közt kereken 11 nap 
a különbség, s az évkezdés-
kor beiktatott pótnapok 
- a naptár más pontjain is 
találkozhatunk ilyenekkel 
- a különbséget voltak hi-
vatottak eltüntetni Európa 
luniszoláris paraszt-nap-

táraiban. A nép később e 
12 nap („számos napok, 
csonka hét, regölő hét”) 
időjárásából jósolt az újév 
időjárására nézve. Epipha-
nia görög szó, azt jelenti: 
„megnyilvánulás”. A po-
gány görög kultuszokban 
az istenség megjelenését, 

és annak évenkénti meg-
ünneplését jelentette. Az 
őskeresztény egyház szink-
retista hajlandóságából arra 
következtethetünk, hogy 
időpontja a pogány korban 
is az év elejére esett, a vis-
szatérő napfényt köszöntő 
téli ünnepkör része volt.

Jankovics Marcell: Jelkép-
kalendárium (részlet)

A pontok helyére írd be s színek angol nevét! (Segítségül 
egy betűt megadtunk.)

Fehér   . . i . .
Sárga   . e . . . .
Zöld   . r . . .
Piros   . . d
Kék   . . u .
Barna   . . . w .
Fekete   . . . c .
Lila   . u . . . .

SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye próbára 

tudását!

Múltunk - Tudja-e?
1. Melyik plébános teljesített leghosszabb ideig szolgálatot 
Ágasegyházán?
a. Molnár Béla b. Károlyi Antal c. Váczi József

2. Az Ágasegyházi-úti Iskola (köncsögi) megszűnésekor ki 
volt a tanácselnök?
a. Illés István b. Losonczi József c. Ádám Józsefné

3. Ki vezetett nyári úttörőtábort Beremenden az ágasegyhá-
zi tanulók számára?
a. Ártim János b. Ballun Tibor c. Szórád István

4. Ki volt az az ágasegyházi református lelkész, aki azért tá-
vozott a faluból, hogy táborilelkészi szolgálatot vállaljon?
a. Kovács István b. Hankóczi Gergő c. Váradi Péter

5. Melyik plébános szolgálata alatt festették újra az oltárképet?
a. Váczi József b. Károlyi Antal c. Farkas János

A pályázat beküldési határideje: 2012. jauár 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágasegy-
háza, Kossuth tér 2.  
November havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/c, 3/b, 4/c, 5/b.
Sajnos helyes megfejtés november hónapban nem érkezett.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István ny.tanár
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2 4    7 1 9  
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Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. január 5.
November havi pályázatunk nyertese: Elekes Sándor 

Ágasegyháza, Sándortelep dűlő 166. 
A nyertesnek gratulálunk!

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

Fogorvosi Rendelő:  
Ágasegyháza, Árpád krt. 24.

Dr. Tamasiné dr. Kun éva Tel.: 20/412-6934
Rendelési idõ: minden szombaton 9:00 - 16:00

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

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Fizetett hirdetés

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
A megfejtést 2012. január 5-ig hozd be a könyvtárba 

neveddel és lakcímeddel.
A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.  
November havi rejtvényünk nyertesei: 
1. Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
2. Kamasz Ricsi Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
3. Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3
4. Szaszkó Karolin Noémi Ágasegyháza, Kossuth L. u. 51.

Nyerteseinknek gratulálunk, tanulmányaikhoz sikereket 
kívánunk! 


