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Minden iskolában foglalkoznak a dolgozók általános iskolájába járó 
felnőttekkel. Már 18-an elvégezték az általános iskola 8. osztályát jó 
eredménnyel. 

(Forrás: Ágasegyháza 1974. Folytatjuk: Szerk.)

Az 1971/1972-es tanévben a tanulók létszáma a következőképpen 
alakult: A Központi Iskolában 208 tanuló, az Ágasegyházi-úti Isko-
lában 76 tanuló, a Sándortelepi Iskolában 58 tanuló és a Galambhá-
zi Iskolában 18 tanuló járt. Összesen 360 tanuló járt iskolába. Tíz év 
alatt 42 tanulóval csökkent az iskolák létszáma. Sajnos ez a csökkenés 
11,6%-nak felel meg. 

Összehasonlítva az 1937-es adatokkal kitűnik, hogy az általános isko-
lai tanulók száma 35 év alatt 19 %-kal csökkent. 

A közelgő Pedagógusnap tiszteletére idézzük fel az 1971/1972-es 
tanévben községünkben dolgozó tanárokat, tanítókat, óvónőket és 
munkájukat segítő alkalmazottakat.  

A Központi Iskola tantestülete:
Ballun Tibor, Buda Attiláné, Őri Tibor, Firtling Endre, Nagy End-
réné, Várady Ferencné, Mohácsy Ferenc, Dr. Mészáros Imréné, 

Garabuczi Vincéné, Ballun Tiborné, Villányi Pálné, Mohácsy 
Ferencné, Szórád Istvánné, Hazafi Imréné, Kemény Józsefné 

hivatalsegéd.

Az Ágaegyházi-úti Iskola tantestülete:
Zalay Éva, Zombory Jánosné, Szabó Ilona, Szórád Erzsébet

A Sándortelepi Iskola tantes-
tülete: Szórád István, Zombory 

Julianna, Juhász János

A Galambházi Iskola nevelője:
Balogh József

2012-ben is Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja!
A világ minden táján fiatalok milliói önkénteskednek a közösségükért, 

környezetükért. Magyarországon is több tízezer résztvevőt mozgat 
meg a program. Április 28-án, ágasegyházi fiatalok kezdeményezé-
sével, vidám túra keretében kitakarították a szemetet a sándortelepi 
úton, majd visszafelé a Vaskaput is érintve szedték az eldobott mű-
anyag palackokat, papírhulladékot. A mozgalomhoz egyre többen 
csatlakoznak, a baráti társaságok éppúgy, mint diákönkormányzatok, 
iskolai osztályok, civil szervezetek vagy önkormányzatok. A cél kö-
zös: ezen a napon a fiatalok megmutathatják, mennyire aktív tagjai a 
társadalomnak, létrehozhatnak olyan értékeket, melyek elsősorban a 
helyi közösség érdekeit szolgálják, igényesen szebbé varázsolják kör-

A Napközis Óvoda alkalmazottjai: Garabuczi Vincéné vezető óvónő, 
Csépány Veronika óvónő (a rádióban népzenei pályadíjat nyert), Ba-
logh Lászlóné dajka, Németh Jánosné főszakács, Balogh Jánosné sza-
kács. 

Nyugdíjasok: Kasza Mihály tanító, Sipos Károlyné tanítónő, Várady 
Ferencné tanítónő, Berényi Jánosné és Szabadszállási Istvánné hivatal-
segédek.

Legyen a Te Közöd is!

nyezetünket. A programot illetően nincsenek megkötések, az ifjak a 
saját ötleteik alapján dolgoznak, a fizikai jellegű feladatok (pl kerítés 
festés, játszótér-felújítás, takarítás) épp olyan hasznosak, mint a szoci-
ális tevékenységek (pl. beteglátogatás, idős emberek felkeresése, egy 
kis odafigyelés, beszélgetés egymással).Érdemes felkeresni a www.ko-
zod.hu oldalt! Itt lehet regisztrálni az eltervezett programokat a Kö-
zöd! Önkéntes Fiatalok Napjára, és ugyanitt a már felvitt programok 
folyamatosan frissülő listáját is meg lehet tekinteni - ez az ötletek kivá-
lasztásában és a lehetséges együttműködő partnerek felkutatásában 
is segítség lehet. Bíztassuk együtt a fiatalokat: Legyen ötleted, legyen 
bátorságod! Legyen hozzá Közöd!

Borsodi Pálné



2. oldal 2012. májusÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Nyuszi ült a Faluházban!
Húsvéti előkészületet tar-

tottunk a Mohácsy Ferenc 
Faluházban az Ágasegyházá-
ért Alapítvánnyal karöltve! 
Volt arcfestés és jelmezkészí-
tés. A gyerekek jöttek és jöt-
tek a nyuszik pedig mentek, 
mivel nyuszi jelmez nélkül 
senkit sem engedtünk útjára. 
Köszönjük a segítséget mind 
az alapítvány mind a szülők 
részéről. A továbbiakban is 
szívesen vesszük az együttes 
megmozdulásokat az alapít-
ványoktól és a civil szervezetektől!

Játszó Ház
A játék egya-

ránt nagyon 
fontos fogalom 
a pedagógi-
ában, a pszi-
chológiában, a 
szociológiában, 
a mindennapi 
életben és ná-
lunk a Mohácsy 
Ferenc Faluház-
ban is ugyanis 

március 21-én játszó napot tartottunk! Helyet adtunk szá-
mos légvárnak dühöngőknek és egyéb tolható, gurítható 
elfoglaltságnak. Én személy szerint megmondom őszintén 
nem irigyeltem a szülőket, mert szemmel tartani a cse-
metéket szinte lehetetlennek tartottam. A gyerekekből 
néhol semmi nem látszódott, mert csak a keze, karja, lába, 
válla bukkant fel a játékrengetegből! De persze végül 
mindenki megtalálta és hazavitte a saját lurkóját kipiro-
sodva néhányan kimerülve! Egy valami biztos: senkit sem 
kellett elringatni az este!

Internet Fiesta a könyvtárakban 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség - a Nemzeti Kul-

turális Alap támogatásával - immár 13. alkalommal rendez-
te meg az Internet Fiestát a könyvtárakban, 2012. március 
23-30-a között. A 2012-es Fiesta célja az internet gazdag 

lehetőségeinek bemutatása annak illusztrálására, hogy 
ezt az egyre elterjedtebbé váló kommunikációs csatornát 
a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatjuk. 
Nagyon sokan keresnek munkát, azok számára pedig, 
akik el tudtak helyezkedni, a megfelelés az új munkahely 
kívánalmainak folyamatos kihívást jelent, amelyre a vála-
szokat az internet segítségével is megtalálhatjuk. A ren-
dezvények során felhívhattuk a figyelmet az e-ügyintézés 
módjaira és lehetőségeire. A Mohácsy Ferenc Faluházban 
a Fiesta programok a következőek voltak: Ügyes-bajos 
NET 2012.03.26-án, Kereső E-nap 2012.03.27-én, Facebook-
ról mindenkiNET 2012.03.28-án, Ingyen NET 2012.03.29-én. 
Köszönjük az érdeklődést!

Balogh Ágnes

Tisztelt Szülők, Kedves Lurkók!
A Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT Szociális, Gondozási és 

Sportolási Központ 2012 júniusában szervezi a Vakációzó 
tábort. A faluházi tábor tervezett programjai közt  sze-
repelnek pl. játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, 
túrázások, nemek harca, divatbemutató, arcfestő est, éj-
szakai túra, egy nap a község határán kívül, stb. 

Jelentkezési lap kérhető nyitvatartási időben május vé-
géig a faluházban.  

Tisztelt őstermelők, 
kedves lakosság!

A faluház szolgáltatásait rendszeresen igénybevevő la-
kosság számtalan esetben megtapasztalhatta, hogy a 
különböző programok, szolgáltatások közben a jelenlé-
vőktől aláírásokat, sőt sok esetben fényképkészítésének 
az engedélyezését is kértük. Az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér (IKSZT) pályázati beruházás következtében a 
megvalósulási helyszínen 5 évig kötelező a programok 
dokumentálása, mely eseményeket a jelenlévők aláírásá-
val és a róluk készült fotók készítésével tudunk igazolni. 
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az ilyen jellegű fel-
kéréseket ne vegyék zaklatásnak, hiszen a pályázati köte-
lezettségünknek igyekszünk eleget tenni, mikor egy-egy 
program, vagy szolgáltatás kapcsán aláírások mellé fotó-
kat készítünk.
A Mohácsy Ferenc Faluház- IKSZT Szociális, Gondozási és 

Sportolási Központ állandó programjai a következők:
hétfő: Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjainak 

klubfoglalkozása
KEdd, cSütörtöK: táncórák (oktatási időszakban)

SZErdA: falugazdász és a hegybíró ügyfélfogadása, 
nyugdíjasok közösségi összejövetelei

cSütörtöK: Boróka Népdalkör és citerazenekar 
Egyesület próbái

PéNtEK: evangelizáció, közösségi és civilszervezetek 
egyeztetett programjai 

hétfőtől-vasárnapig: könyvtári és multimédiás 
terem szolgáltatás

körzeti megbízott ügyfélfogadása:
(páratlan hét keddjén: 9-11)

1992-2012
Őszinte tisztelettel tekintünk mindazon nyugdíjasainkra 

akik a Nefelejcs Nyugdíjas Klub elmúlt 20 évében azon tény-
kedtek, hogy közösségük tagjai jól érezzék magukat a heti 
rendszerességgel megszervezett összejöveteleiken. A klub 
megalakulásakor még nem dolgoztam a faluházban, de 
több mint egy évtizedes együttműködés tükrében azt kívá-
nom  mindenkinek, hogy tanuljon meg odafigyelni az idő-
sebbekre, hiszen számtalan hasznos információval, tanáccsal 
tudnak ellátni bennünket. Mindig is csodáltam az idősek tett-
rekészségét, tenni akarását, szorgalmát, kitartását. Természe-
tesen a szorgos csapat most is hű maradt magához, hiszen 
a jeles nap előtt lelkesen készülődtek az ünnepi alkalomra. 
A dolgos kezek nagy gondossággal igyekeztek mindent a 
helyére rakni, hogy a hétfőt teljesen  az ünneplésnek szen-
telhessék. Jó volt hallgatni nagy napon Lédigné Fakan Gab-
riella visszatekintését, hiszen sok közös élményt juttatott  az 
eszembe. Füredi János polgármester úr és Dr. Fazekas István 
jegyző úr emléklapokkal köszöntötte Csákó Imréné, Lédigné 
Fakan Gabriella és Fehér József alapító tagokat. Az általános 
iskola tanulói tánc-
cal kedveskedtek az 
egybegyűlteknek, 
míg a klub lelkes 
közreműködőinek 
köszönhetően a 
mindennapi élet 
nehézségeibe pil-
lanthattunk be a 
színpadi jelenettel. 
Önkormányzatunk 
által az ünnepelt klub tiszteletére biztosított ebéd elnyerte a 
jelenlévők elismerését, melyet estébe nyúló kötetlen beszél-
getés követett. Kívánom, mindenkinek, hogy használják ki 
azon alkalmakat, mikor emlékeik közt bóklászva, szívüket 
jóleső érzés tölti el.           Bornemisszáné Varga Ilona

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ

Forgalom csillapító szigetek
Ágasegyháza Községben egyrészt pályázati forrásból, 

másrészt önerő hozzáadásával megépítésre kerül kettő 
darab forgalom csillapító sziget. Pályázati forrásból 15 
millió Ft-ot nyertünk, 5,5 millió Ft-ot pedig az önkormány-
zati önerő képezett. Május 2-án a kivitelezés elkezdődött, 
reményeink szerint a hónap vége felé befejezésre kerül. 
A rendszeres gyorshajtóknak nem igazán jelenti a bol-
dogságot a szigetek megépítése, de a balesetek megelő-
zése érdekében szükségessé vált. Sajnos tapasztalhatjuk 
naponta, hogy a főutcánkon a megengedett sebesség 
kettő-háromszorosával száguldozó járművek sokasága 
veszélyezteti a gyalogosok és egyéb, szabályokat betartó 
járművek biztonságát.

Sajnos országos tapasztalat az, hogy ahol a közlekedési 
jelzőtáblák kihelyezése nem elegendő, ott bizony fizikai 
korlátokat vezetnek be, ahol más optimális választása a 
gyorshajtóknak nem lesz mint, hogy lassabban közleked-
jenek. 

Bizonyára az építkezés ideje alatt lehetnek némi bosszú-
ságok a közlekedés szokatlansága miatt, ezért kérem az 
Önök türelmét és egyben megköszönöm ilyen irányú se-
gítségüket is a kivitelezés ideje alatt.

 
Ingatlanok utcafrontjainak rendben 

tartása
Elsősorban szeretném megköszönni azoknak az ingatlan 

tulajdonosoknak a munkáját, akik rendszeresen rendbe 
tartják ingatlanjaik utcafront részét. Örömömre szolgál, 
hogy nagyon sokan teszik ezt, akik környezetükre igénye-
sek és szeretik a rendet, tisztaságot, szépet, ingatlanuk kö-
rül. Sajnos akadnak olyanok is, akik ezt másként látják és 
az önkormányzat feladatai közé sorolják. Természetesen 
nem azokról van szó, akik idős, beteg, tehetetlen ingatlan 
tulajdonosok, ugyanis ha jelzés érkezik felénk indokoltan, 
akkor nem zárkózunk el a segítségtől.

Az utcafront rendben tartásához tartozik a téli hó elta-
karítás a fűvágás, az egyenletes felületrendezés, fák, nö-
vényzetek kezelése, ápolása.

Az alábbiakban mellékelem az önkormányzati rendelet 
idevonatkozó részét.

12/2008. (X. 07.) számú rendelete (17.§)
 (2) Az ingatlan tulajdonosa (birtokosa, használója) kö-

teles az általa birtokolt (használt) ingatlan utcai frontjával 
határos közterületet a jó gazda gondosságával felügyelni. 
Ennek elmulasztása esetén szabálysértést követ el. 

(5) Amennyiben a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak meg-
sértése esetén a jogsértő állapotot az ingatlan tulajdono-
sa, (birtokosa, használója) - felhívását követően - 24 órán 
belül nem szünteti meg, a jegyző (a 70. életévüket betöl-
tött egyedül álló, valamint önmaguk ellátására képtelen 
személyek kivételével) 20. 000. Ft-ig terjedő, és többször is 
kiszabható pénzbírsággal sújthatja.

Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

FELHÍVÁS
Tisztelt Ágasegyházi Lakosok!

Ágasegyháza 1952. február 22-én alakult önálló 
községgé. Ebből az alkalomkor helytörténeti kiállí-
tást szervez Ágasegyháza Község Önkormányzata 
a 2012. évi Falunap keretében.  
A gyűjtemény összeállításában az Ön segítségére 

is számítunk, hiszen a község lakosai nélkül meg-
valósíthatatlan az elképzelés!
Amennyiben az Ön tulajdonában található ágas-

egyházi vonatkozású dokumentum, tárgy (pl.: 
mesterlevél, katonakönyv, korábbi civil szervezet 
okmányai,  használati eszközök, újságok, fényké-
pek stb.)  ami  az 1950-es évek elejére jellemző, az 
kiállításunkat gazdagíthatná, így kérjük, bocsássa 
rendelkezésünkre a kiállítás időtartamára (szept-
ember 10 - szeptember 25). A kiállításra szánt tár-
gyakat a Polgármesteri Hivatalban Balogh Judit-
nak kérjük leadni.
Segítőkészségüket tisztelettel megköszönöm.

 Szerkesztőség nevében: Balogh Judit
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Mesedélután a Faluházban

Iskolai programjaink:

Mezei futóverseny

Helyesírási verseny

Labdarúgás

Táncgála

Április 16-án rendeztük 
meg a Kecskemét környéki 
kisiskolák mezei futóverse-
nyét. Hat iskola (Orgovány, 
Szentkirály, Ballószög, Hel-
vécia Feketeredő, Helvécia 
Wéber Ede, Ágasegyháza) 
150 tanulója versengett 
négy korcsoportban. Az 
első három helyezett egyé-
niben és csapatban is érem 
díjazásban részesült. A ki-
egyensúlyozott mezőny-
ben minden iskola szépen 
szerepelt, minden iskolának 
jutott az érmekből. Az ösz-
szetett versenyt Orgovány 
csapata nyerte. Iskolánk 
ebben az összevetésben a 
harmadik helyet szerezte 
meg. 

Az ágasegyházi helyezet-

tek a következőek voltak. 
Egyéniben: I. korcsoport: 1. 
helyezett: Völgyesi Dóra. 
II. korcsoport: 1. helyezett: 
Gyöngyösi Erika, 2. helye-
zett: Kamasz Vivien. Csa-
patban: I. korcsoport: 3. 
helyezett: Völgyesi Dóra, 
Boros Boglárka, Völgyesi 

Gabriella. II. korcsoport: 1. 
helyezett: Gyöngyösi Erika, 
Kamasz Vivien, Borsos Me-
linda. 2. helyezett: Tormási 
Ádám, Németh Viktor, Cseh 
Kristóf. III. korcsoport: 2. 
helyezett: Vér Klaudia, Tor-
mási Izabella, Tóth Fanni. 
IV. korcsoport: 3. helyezett: 
Jakab Bernadett, Andrási 
Viktória, Pap Tamara.

A lányok sokkal eredmé-
nyesebben szerepeltek a 
fiainknál. Jövőre a fiúknak 
is komolyabban kell venni 
a felkészülést, hiszen fizikai 
erőnlét, futás teljesítmény 
nélkül a labdarúgásban 
sem lehet jó eredményt 
elérni. Gratulálunk minden 
résztvevőnek!

Jakabszálláson 21 iskola részvételével rendeztek magyar nyelvi versenyt. A 2. osztá-
lyosaink kiválóan szerepeltek. Egyéniben Rácz Beatrix Tímea 7. helyezést szerezte meg. 
Csapatban pedig negyedik helyen zárt a kis küldöttség. A csapat tagja volt még Rácz 
Noémi Izabella és Bolyki Bálint. A 3. és a 4. osztályosok egyaránt 15. helyen végeztek. 
Harmadikban a legeredményesebb versenyzőnk Hajnal Mirjam, negyedikben pedig Cseh 
Kristóf volt. Gratulálunk!

A lány csapatunk bejutott az alapfo-
kú diákolimpia városi döntőjébe. Szin-
tén szépen szerepeltek a Bozsik Egye-
sületi tornákon, hiszen a három torna 
összesítése alapján Bugac mögött a 2. 
helyen végeztek és így bejutottak a 

megyei döntőbe. A csapat tagjai: Ba-
logh Dalma, Balogh Dóra, Ladányi Pál-
ma, Ladányi Zsanett, Andrási Viktória, 
Jakab Bernadett, Tutó Andrea, Borsos 
Melinda, Berta Alexa, Szmetena Betti-
na.

Nagyszabású Táncgálát ren-
dezünk június 2-án szomba-
ton, a Signál Biztosító támo-
gatásával. Terveink szerint 
30-40 tánccsoport mutatja 

be produkcióját, melyet szak-
mai zsűri bírál majd el. Fellép-
nek az iskolánk tanulói is. A 
bevételt a táncosaink bulgá-
riai fellépésének költségeire 

fordítjuk majd. Kérjük minél 
többen tiszteljék meg jelenlé-
tükkel a rendezvényt!

Ártim János
igazgató

Május 18. péntek: Gyermeknap a Lakiteleki Népfőiskolán.
Május 22. kedd: Bozsik Egyesület torna: lány megyei döntő, Soltvadkert.
Május 28. hétfő: Pünkösd, tanítási szünet.
Május 30. szerda: Országos kompetencia felmérés a 4.-6.-8. osztálynak.
Június 02. szombat: Gyermeknapi Táncgála.
Június 05. kedd: Mohácsy Ferenc Alapítvány szózat éneklő verseny.
Június 08. péntek: Évzáró nevelési, osztályozó értekezlet, tanítási szünet. 
Június 15. péntek: Ballagás.
Június 20. Tanévzáró ünnepség.

Ez a hagyománnyá vált 
jótékonysági műsor az idén 
április 20-án, délután 5 óra-
kor került megrendezésre 

az egész óvoda részvéte-
lével. 

A gyerekek nagy izga-
lommal készültek erre az 
eseményre. A gyerekek-
kel közösen választottuk 
ki azokat a mondókákat, 
dalos játékokat, népi játé-
kokat, amiket szívesen és 
örömmel játszottak az év 
folyamán. Kiválasztották 
kedvenc meséiket, amelye-
ket bemutattak a közön-
ségnek. Eleinte csak néhá-
nyan vállalták a szerepek 
eljátszását, de később már 
szívesen vállalkoztak azok 
is egy-egy szerep megfor-
málására, akik bizony egy 
kicsit szégyenlősek voltak.

A kis-középső csoport 
kedvenc meséi: A répa, a 
Vityilló és a Kiscipó. A na-
gyobbak pedig a Nagytaka-

rítás a Napnál és a Bogáncs 
Biri találmánya című mesé-
ket játszották el. Minden 
kisgyerek korának és tehet-

ségének megfelelően sze-
repelt. Volt, aki bátran kiállt 
és volt, aki csak csendesen 
mondta a szerepét, és volt 
aki a sok ember láttán sírva 
fakadt, de akkor is ott állt 
a pódiumon a többi gye-
rek között, mert ő is része 

akart lenni a műsornak. Kö-
szönjük a szülők segítségét 
a jelmezek elkészítésében. 

Ezt az eseményt meg-
tisztelte Füredi János pol-
gármester úr is, akitől az 
óvodások kaptak egy kis 
édességet. A műsor vé-
gén mindenki megkapta 
jól megérdemelt jutalmát 
az SZMK-tól is. Mivel ez a 
műsor nem belépőjegyes, 
a szülők adományaikkal 
jutalmazták az óvodások 
fellépését, melyet hálásan 
köszönünk. A 38.335 Ft-ot 
a homokozó játékok pót-
lására, kiegészítésére for-
dítjuk. 

További programjaink: 
- május 19.  fa ültetés az 

óvodában
- május 24. gyereknap az 

óvodában

Farkasné 
Józsa Marianna
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Ezek közé több stresszol-
dó módszer tartozik, így 
az aromaterápia, bizonyos 
gyógynövényekből készült 
kivonatok, teák fogyasztása 
(citromfű, orbáncfű, leven-
dula, rozmaring, ginzeng), 
különböző relaxációs és jóga 
gyakorlatok, valamint az 

akupresszúra és a talpmas-
százs. A lehetőségek tárháza, 
mint látjuk elég gazdag, csak 
az a kérdés, hogy a rohanó 
hétköznapjaink során van-e 
néhány percünk megállni és 
saját egészségünkkel foglal-
kozni.

Dr.Dull István
háziorvos

Egészségügy

Frontérzékenység - Melegfront és hidegfront

Hogyan hatnak szerveze-
tünkre a frontok és miként 
enyhíthetjük hatásukat? A 
frontérzékenység egyénen-
ként különböző formában 
jelentkezhet. Tudományo-
san lehetetlen biztosan 
megjósolni, hogy egy adott 
egyénnél adott fronthatás 
milyen panaszokat fog ki-
váltani. A front lényegében 
hideg és meleg légtömegek 
határán kialakult légköri 
képződmény, melyet egyes 
meteorológiai paraméterek 
(hőmérséklet, légnyomás, 
páratartalom, szélerősség, io-
nizáció) egyidejű, hirtelen vál-

tozásai jellemeznek. Hazánk 
felett átlagosan heti egy cik-
lon vonul át, egy hideg-, illet-
ve egy melegfronttal kísérve, 
így évente kb. 100 front érinti 
az országot.

Az ember, mint minden élő-
lény, része a természetnek, 
így folyamatos kölcsönha-
tásban áll vele. Érthető tehát, 
ha környezetünk változásai 
szervezetünket (leginkább 
idegi és hormonális) alkal-
mazkodási mechanizmusok 
beindítására kényszerítik 
(vegetatív reakciók). Néhány 
ember esetében ezek ko-
moly szubjektív, sőt olykor 
objektív tüneteket okozhat-
nak. Leginkább a túlhajszolt 
életmódot folytató, instabil 
idegállapotú, gyengébb fizi-
kumú, idős, vagy egyes be-
tegségekben szenvedő (pl. 
reumatológiai, idegrendszeri, 
szív- és érrendszeri, immun-, 
vagy hormonális krónikus 

betegségekben szenvedő) 
felnőttek esetében.

Melegfront esetén a tüne-
tek már néhány órával a front 
átvonulása előtt jelentkez-
hetnek. Ilyenkor emelkedik a 
hőmérséklet, nő a páratarta-
lom és csökken a légnyomás; 
mindezek vérnyomás csökke-
néshez, pulzusszám emelke-
déshez, esetleg a depressziós 
tünetek, zöldhályogos roha-
mok, illetve migrénes pana-
szok gyakoribb előfordulásá-
hoz vezethetnek.

Hidegfront esetén a tüne-
tek inkább a front átvonulása 
után jelentkeznek. A csökke-
nő hőmérséklet és páratarta-
lom mellett nő a légnyomás. 
Ezt ízületi fájdalmakkal, reu-
más panaszokkal, asztmás ro-
hamokkal, gyomor-, epe- és 
vesegörcsökkel, illetve mell-
kasi panaszok, sőt a koraszü-
lések számának emelkedésé-
vel, illetve a szívinfarktusok 

gyakoribb előfordulásával 
hozták összefüggésbe a ren-
delkezésre álló megfigyelé-
sek alapján.

Bizonyos általános idegrend-
szeri tünetek mindkét front-
hatás esetében jelentkeznek, 
mint például levertség, inger-
lékenység, nyugtalanság, al-
vászavar, a reflexek lassulása, 
a koncentrálóképesség csök-
kenése, és a fejfájás.

Egészséges élettel enyhíthe-
tőek a hatások.

A fronthatások enyhítése 
érdekében a legfontosabb 
feladat a megelőzés. Amen-
nyire lehet, próbáljuk meg 
kiiktatni a mindennapi éle-
tünkből a stresszt, táplálkoz-
zunk egészségesen, együnk 
vitaminokban (C, B vitami-
nok), ásványi anyagokban 
(cink, magnézium) gazdag, 
könnyen emészthető étele-
ket (sok zöldség, gyümölcs), 
valamint ügyeljünk a megfe-

lelő (kb.: napi 2-3 liter) folya-
dékbevitelre.

Fontos a rendszeres test-
mozgás, ne kíméljük ma-
gunkat, sétáljunk sokat akár 
melegben, esőben, szélben, 
vagy hóban, hogy hozzászok-
tassuk ezzel szervezetünket 
a szélsőséges időjárási viszo-
nyokhoz is.

Jó hatású lehet a napon-
ta végzett váltott zuhany (2 
perc hideg vizes, majd 2 perc 
meleg vizes tusolás váltogat-
va), vagy szaunázzunk, így 
formában tarthatjuk keringé-
si és hőszabályozó rendszere-
inket.

A felsoroltakon kívül azon-
ban számos más módszer 
közül válogathatnak még a 
frontérzékenyek, mellyel a 
szervezet alkalmazkodó ké-
pessége javítható, illetve a 
fronthatások kellemetlen tü-
netei megelőzhetők, esetleg 
enyhíthetők.

Fiz
et

et
t h

ird
et

és
: L

J9
SA

  5
65

56
23

Május elseje a munka ünnepe...

KöSZöNETNyILVÁNÍTÁS

LJ9SA  5655626

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

NAGy FErENcNÉ 
(SZEGEDI IDA) 

91. évében elhunyt Édesanyánk 
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek.
Valamint, hálánkat és köszönetün-
ket fejezzük ki a közösségeknek, 

vezetőiknek és a település lakóinak, 
akik megértéssel és türelemmel 
voltak iránta, hosszú életének 

utolsó éveiben.
A gyászoló család

Hivatalosan 1889 óta ez az a 
nap, amit a munka ünnepe-
ként tartunk számon. Azon-
ban ez a nap nagyon sok em-
bernek mást is jelent. Tavasz 
van. A megújulás, újjászületés 
csodálatos pillanatait „produ-
kálja” a természet, mámoros, 
zsongó lett körülöttünk a 
világ. A szépség és vidámság 
öleli át az „Élet” nagy nászát, 
a tavaszt. A sötét, hideg téli 
napok után ébred a termé-
szet. Ébredjünk hát mi is!

Ágasegyházán a hetvenes 
években, május elsején zen-
gő (néha recsegő zenés), re-
zesbanda által szolgáltatott 
indulóra ébredt a falu népe. 
Áldott emlékű Mohácsy Fe-
renc, mindannyiunk igazgató 
bácsija által létrehozott úttörő 
rézfúvószenekar feladata volt 
az akkori zenés ébresztő vég-
rehajtása. Sokunknak kedves 
ez az emlék, jómagam is első 
szólista trombitásként voltam 
jelen. Ezeket a szép reggele-
ket aztán csendes május else-
jék követték, az 1980-as évek 
közepétől, végétől nem volt 
már „rezesbandája” a falu-
nak. 

Szerencsére nem olyan az 
ágasi ember, hogy ami tet-
szik neki, ne ragaszkodnék 
ahhoz.! Talán ettől a gondo-
lattól vezérelve Szórád István 
tanár úr folytatta a zenés éb-
resztő hagyományát. A Gaz-
dakör 1992-es új megalapító-
jaként, a gazdaköri tagokat 
minden május elsején lovas 
kocsikra ültette és zenekari 
kísérettel a falu utcáit sziszte-
matikus pontossággal végig-
járva, nótázva, mulatozva éb-
resztették a falut. Sőt, tovább 
színesítve e szép szokást, egy 
régi-régi hagyományt felújít-
va-frissítve elővett: a májusfa 

állítás hagyományát, sok örö-
met szerezve ezzel a gazda-
kör hölgy tagjainak. 

Ez év május elsején is megis-
mételtük ezt az immáron 20 
éves hagyományt. Előző nap 
délután Böröndéné Etelkánál, 
elnök asszonyunknál díszítet-
tük a frissen vágott, nyárfa-
gallyakat. Polyák Zoltán szállí-
totta ezeket, ő volt megbízva 
a „rendezéssel” szervezéssel, 
fogatosok felkérésével, amit 
igen kiválóan teljesített, kö-
szönet érte. Május elseje igen 

ezzel sem volt gondunk. A 
zenekar hangereje valóban 
ébresztett, kiválóan szólt. Mi 
vezető tagok Kiss Laci bá-
tyánk gyönyörű 6 személyes 
hintóján foglaltunk helyet, 
amit két szép fekete lova 
húzott. Örömünkre velünk 
tartott Szórád Pista bácsi is. 
Az elmúlt két évben térdfá-
jása és műtétje gátolta őt, de 
hála Istennek, ismét velünk 
lehetett. A gazdakör kórusa 
Balla Anti bácsi szép, pados 
fogatán foglalt helyet. A kó-

kor már szólt a zenés ébresz-
tő! Utcáról utcára járva róttuk 
az utat. Gyönyörű idő volt, 
zengett az ébresztő, harso-
gott a zenekar. Sok helyütt 
étellel, itallal kínáltak minket. 
Az ablakokból mosolygó ar-
cok integettek felénk, ünnep 
volt ez a javából. A menetet 
színessé tette a rengeteg má-
jusfa, amit ismét a két ügyes 
és fürge (ebből az alkalom-
ból szépen kiöltözött) Kókai 
gyerekek kötöztek kerítésre 
a kiszemelt lányoknak, asszo-
nyoknak. 

Egyszóval: ragyogó, jó idő-
ben, jó kedvvel, vidáman si-
került ismét örömet adni és 
kapni.

10:00-kor véget ért az éb-
resztés. Etelka megköszönte 
a részvételt és jó étvágyat kí-
vánt az ebédhez.

Az ebédet Misi fiam főzte, 
hagyományosan bográcsban. 
Ezúttal sertéspörkölt volt a 
menü, Orgoványiné Erzsike 
által remekelt pirított tarho-
nyával. Ők voltak a vendég-

látóink is náluk terítettek. Az 
étel ismét páratlanul finom 
volt! Hála készítőiknek. Az-
zal a szilárd meggyőződéssel 
zárom soraimat, hogy ez csak 
egy május 1-e volt a végtelen 
sok eljövendőben. Hagyomá-
nyainkhoz hűen még szám-

talanszor fog megismétlődni 
utódaink örömére, és emlé-
küket nem feledve azoknak 
az embereknek, akik valaha 
létrehozták ezt a „zenés éb-
resztőt”.

Maradok tisztelettel: 
Keviczkei Sándor       

szép napra virradt. Joó Lajos 
fogatos barátunk gyönyö-
rű kis fjord lovai által húzott 
kocsiján foglalt helyet a két-
tagú zenekar (szakszofon 
és szintetizátor). Az előző 
évben az esős időjárás miatt 
nem tudtunk elektromos 
hangszereket erősíteni, most 

rust erősítve Hajagos Jóska 
(Dodi) barátunk jó hírű foga-
ta csatlakozott a menethez. 
A szervezést bonyolító Po-
lyák Zoli barátunk és családja 
egy szép egyes fogaton, szép 
lipicai húzta hintón kísért, 
forgott, cikázott közöttünk 
ügyesen és látványosan. 5:10-
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Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

Csodálatos volt 
a betyárdalokból 
összeállított cso-
kor, melyet három, 
rendkívül szép han-
gú férfi adott elő. 
Igen látványos, szí-
nes volt a bugaciak 
cigánytánca, mely 
nagy sikert aratott. 

A műsor végén a 
zsűri értékelt, majd 
kiosztotta a díja-
kat. Következett az 
ebéd, a töltött káposzta és a sütemények. 
Elfogyasztása után megnéztük a Gyöngyösi 
Mátyás Emlékmúzeum anyagát, amely na-
gyon tetszett.

Nagyszerű élményben volt részünk, sokáig 
emlegettük az ott látottakat. 

Gratulálunk Fehér Józsi klubtársunknak a 
szép, régi versért járó különdíjhoz!

 

Vallási élet

civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó!
A keresztyén életében is 

ugyanolyan fontos a hála, 
mint az élet más területein. 
Aki a kicsit nem becsüli, a 
nagyot nem érdemli, csak 
az kaphat nagy dolgokat, 
aki a kicsikért is hálás tud 
lenni.

Istent akadályozzuk ab-
ban, hogy odaadhassa ne-
künk nagy lelki ajándékait, 
melyeket elkészített szá-
munkra, mert nem vagyunk 
hálásak mindennapi ajándé-
kaiért. Azt gondoljuk, hogy 
nem elégedhetünk meg az 
ismeret, a tapasztalat és a 
szeretet kisebb mértéké-
vel, hanem mindig a nagy 

A húsvéti idő a feltámadást 
követő ötvenedik napon, 
pünkösd ünnepével zárul, 
amelyet idén május 27-én 
tart meg az Egyház. Ekkor 
a harmadik isteni személy, 
a Szentlélek kiáradását és 
az Egyház megszületését 
ünnepeljük. Mózes korá-
tól kezdve húsvét után hét 
héttel tartották a „hetek 
ünnepét”, amelyet hellenis-
ta hatásra pentékoszténak 
(ötvenedik nap) neveztek. 
Az ötvenedik nap erede-
tileg aratási, hálaadási nap 
volt. Nyelvünk - számos 
más nyelv között - ebből 
származtatja az ünnep ma 

használatos nevét. A ke-
resztények kezdettől fogva 
a húsvéthoz kötötten tar-
tották meg az ötvenedik 
napot. Pünkösdkor három 
fontos esemény történt: a 
Szentlélek eljövetele mint 
Krisztus megváltó tettének 
gyümölcse és beteljesítője; 
az Egyház alapítása, és az 
egész világra kiterjedő mis-
sziós munka is ekkor vette 
kezdetét. A pünkösdi cso-
dát az Apostolok Cseleke-
detei örökíti meg: mindenki 
a saját nyelvén hallja, ahogy 
Jézus kiválasztott tanítvá-
nyai az evangéliumot hir-
detik. A nyelvek csodájával 

Isten nem a nyelvek külön-
bözőségét szüntette meg, 
hanem a sok különböző 
nyelvű embert a közös hit 
megvallásában egyesítette. 
Ezzel született meg az első 
pünkösdkor az  egyetemes 
egyház. Az ünnephez szá-
mos néphagyomány is kap-
csolódik.
„Jöjj el, lelki vigaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.”
(Hozsanna énekes könyv.)

Farkas János 
plébános

A hála – Dietrich Bonhoeffer
nyomán

ajándékok után kell vágya-
koznunk. Aztán panaszko-
dunk amiatt, hogy hiányzik 
életünkből az a nagy bizo-
nyosság, az az erős hit, az 
a gazdag tapasztalat, amit 
pedig Isten más keresz-
tyéneknek megadott. Úgy 
gondoljuk, ezek kegyes, Is-
tennek tetsző panaszok.

Nagy dolgokat kérünk és 
elfelejtünk a mindenna-
pi, kicsi -valójában viszont 
nem is olyan jelentéktelen- 
ajándékokért hálát adni. De 
hogyan bízhatna Isten nagy 
dolgokat arra, aki a kicsiket 
nem akarja hálás szívvel az 
Ő kezéből elfogadni?

 A Szentlélek által

„A Szentlélek által Jézus 
van velem,
A Szentlélek által 
bővölködhetem.
A Szentlélek nélkül 
egyedül vagyok,
Meglepnek s legyőznek 
a hétköznapok!”
(Füle Lajos)

Áldott Pünkösdi Ünnepet 
kíván az Ágasegyházi Re-
formátus Egyházközség!

Pál László
református lelkipásztor

Mentünk - nyertünk. 
Kunszállás - Költészet napja

Jó ideje már, hogy másról 
se beszélünk a klubban, mint 
a 20 éve történt megalakulá-
sunkról, a nagy évfordulóról. 
Ennek jegyében el is kezdő-
dött a nagy tervezés-szerve-
zés.

Nem mindennapi előkészü-
letek folytak, éreztük, hogy 
nagyon nagy nap ez életünk-
ben, hiszen 20 évesek lettünk. 
Már szombaton ünnepivé 
varázsoltuk a termet, feldí-
szítettük az asztalokat, a szín-
padi dekoráció pedig 25 cm 
átmérőjű nefelejcs virágokból 
kirakott nagy 20-as volt. A 
hatalmas gesztenyetortán is-
métlődött a 20-as szám a 20 
db. kék nefelejccsel, a 20 db 
kék színű gyertyával és a 20-
as számgyertyával.

Tíz órakor kezdődött az 
ünnepség, melyet a klub-
vezető-helyettes veze-
tett le. Polgármesterünk, 
a jegyző és a Faluház 
vezetője és munkatársa 
megtisztelték jelenlé-
tükkel a nagy eseményt. 
Elsőként a polgármester 
köszöntötte az alapító 
tagokat, Lédigné Fakan Gab-
riellát, Csákó Imrénét és Fehér 
Józsefet. Lédigné húsz év óta 
vezetője is a klubnak, ezért 
egy serleget adott át neki a 
polgármester, míg a többiek-
nek díszes oklevelet. Szomorú 
tény, hogy a hajdan volt nagy 
létszámú klubból csak hárman 
vannak alapítók. Egy perces 
néma felállással emlékeztünk 
meg az elhunytakról.

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Klubunkat jellemzi a vers a 
vers szeretete, olyannyira, hogy 
az utóbbi időben majdnem 
minden foglalkozást verssel 
kezdünk. Ebből is adódik, hogy 
minden évben nagyon szívesen 
veszünk részt (meghívásra) a 
kunszállási versünnepen.

Az idén kilencen vettünk az 
eseményen. Nagy örömünkre a 
kis busz vezetője, Sípos Kriszta 
is végighallgatta a színes mű-

sort. Nagyon jól szervezett volt 
minden, a vendégek fogadása, 
a vendéglátás, a műsor felépíté-
se, a támogatók felsorolása és a 
köszönet kifejezése stb.

Fél tízkor a polgármester rövid 
köszöntőjével kezdődött, majd 
Tóthné Marika, az esemény há-
zigazdájának hosszabb tájékoz-
tatójával folytatódott. Nagyon 
tetszett nekem, mint magyarta-
nárnak, hogy nagy vonalakban 

beszélt József Attila szomorú 
gyermekkoráról és meg nem 
értetett felnőtt koráról, hiszen 
az ünnep is a költő születésnap-
jához kötődik.

Szokás szerint széles volt a 
paletta a versektől a cigánytán-
cig. A hangulat nagyon ünnepi 
volt, csodálatosnál csodála-
tosabb versek hangzottak el, 
köztük nagyon ritkán hallattak 
is. Ez utóbbi Fehér József klub-
tagunktól, akinek szavalatát a 
zsűri nagyra értékelte, és külön-
díjjal jutalmazta. Szép előadás-
sal ajándékozott meg bennün-
ket Cseh Lajosné is Áprily Lajos 
versével. Mindketten könyvet is 
kaptak.

Fehér József verse olyan sikert 
aratott, hogy egy Erdélybe utazó 
személy elkérte a vers szövegét, 
mondván, arrafelé ritka kincs-
nek számít. Kárpáti Piroskát, a 
vers íróját, aki mellesleg tanár 
volt, ezért a verséért a románok 
1920-ban felakasztották.

A kísérő klubtagok: Ábel Ferencné, Lédigné Fakan 
Gabriella, Bódogh Jánosné, Kókai Józsefné, 

cseh Lajosné és Sípos Kriszta

Fehér József 
a különdíjjal

A Petőfi Népe tudósítása

Az alapító tagok

Téglás Mi-
hályné szép 
s z a v a l a t a 
után követ-
kezett az 
i s k o l á s o k 
igényes tánc-
produkciója, 
é n e k l é s e . 
Fehér József 
elszavalta a 
Kunszálláson 
díjat nyert 
versét. Majd 
következett a Ki dolgozik 
többet című vidám jelenet, 
melyben Kókainé Erzsike, 
Farkasné Zsuzsika, Badényiné 
Katika és Ungorné Ida nagyot 
alakítottak. Mindannyiótok-
nak gratulálunk! Szenzációsak 

az eredeti kellékek, a tehén 
„mintázatú” jelmez, a sajtár, 
a fejőszék és a szakajtó. Ha 
fiatal nézők látták volna a 
jelenetet, aligha tudták volna 
ezek neveit... Lédigné Fakan 
Gabriella beszámolója követ-
kezett, mely után Fehér József 
egy szép virágcsokrot adott 
át, megköszönve húsz éves 
munkáját.

Negyed egykor került sor az 
igen bőséges, finom 
ebédre, mely előtt a 
klubvezető-helyettes 
mondott pohárkö-
szöntőt. Polgármester 
úr vendégei voltunk, 
mindannyian köszön-
jük neki. Nagyon sok 
ital, sütemény, kávé, 
torta volt az aszta-
lon, melyek az ünne-

pi hangulatban mindenkinek 
nagyon ízlett.

Ami az ebéd után követke-
zett, az maga volt a csoda! A 
Faluház vezetője és munka-
társa meghívott bennünket 
egy pezsgőre és vetítésre a 

könyvtárba. Levetítet-
ték a sok évvel ezelőtti 
közös eseményeinket, 
a Hírös Hét-en való sze-
repléseinket, az itthoni 
falunapi kiállításainkat, 
a közös sportesemé-
nyeket stb. Az első ve-
títés nekünk túl gyors 
volt, de másodszorra 
igen lassan, minden 

résztvevőt felismerve, rájuk 
emlékezve, néztük meg a 
képeket. Megköszönték a 
segítségünket, mire mi meg 
azt mondjuk, mi köszönjük, 
hogy segíthettünk. A pezsgő 
nagyon finom volt...

Igazán sokáig időztünk még a 
kellemes fáradtság után, kiérté-
keltük a nem mindennapi ese-
ményt, új terveket szövöget-
tünk. Emlékeztetőül mindenki 
kapott egy fóliázott könyvjel-
zőt, melyen ez állt: Húsz évesek 
vagyunk... 1992-2012. Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub Ágasegyháza, 
és a két végét nefelejcsvirágok 
díszítették. Az idő is csodála-
tosan szép volt, mintha az is a 
20 éveseket ünnepelte volna... 
Komolyra fordítva szót, nem 
csak a húsz éveseké a világ, mi 
már csak tudjuk...
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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

Kihívás Napja
Május utolsó szerdáján 0 órától este 9 óráig folyamatosan 

számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 
percen keresztül. Magyarországon 1991-ben rendezték meg 
először. A Kihívás Napját ma már a Magyar Szabadidősport 
Szövetség rendezi a Nemzeti Sporthivatal támogatásával, az-
zal a céllal, hogy minél többen kapjanak kedvet a mozgáshoz 
és az egészséges életmódhoz. Az elmúlt években összesen 
1525 település vett részt a vetélkedésben.

INFOrMÁcIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kí-
vül  hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint szom-
bat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel 

is) a Kecskeméti Kistérségi Ügyelet  látja el 
a Bács-Kiskun megyei kórházban  

Felnőttek részére: 76/516-984 telefonszámon
Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat 

kecskeméti számát kell hívni: 76/486-888 vagy 104.
Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kere-

kegyháza, Fő u. 76. ügyfélfogadási időn kívül a hét 
munkanapjain  Tel.: 76/361-165

rendőrség központi ügyelet: 107
Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

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 idő: 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: 70/334-7813

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

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

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

Mohácsy Ferenc Faluház- IKSZT, Szociális, 
Gondozási és Sportolási Központ 

Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
Alapító: Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 

Kiadja: Mohácsy Ferenc Faluház- IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 
Szerkesztőség:  Borsodi Pálné főszerkesztő Tel.: 30/295-3844
 Balogh Judit Tel:76/571-060 

Szerkesztőség címe: 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185
E-mail:  agasegyhaza.naplo@gmail.com. Hirdetésfelvétel lapzártáig: Minden hó 05-ig.

Megjelenik havonta 400 példányban. Nyilvántartási száma: 163/00134/2/2010. 
issn 2061-6309

Készítette:  Kópia Kft., Kiskunhalas. Felelős vezetője: Lichtenberger Csilla

Madarak és fák napja Gyermeknap

Köszönjük tanítóinknak 

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki vett részt a gazdakör- faluház - építésében?
a. id. Téglás Mihály b. id. Keviczkei Sándor c. id. Balogh László

2. Tudja-e, hogy ki kezdeményezte Ágasegyházán a II. világhábo-
rús emlékmű megkoszorúzását halottak napján és március 15-én?
a. Horváth József b. Nagy Tibor c. Potoczki István

3. Ki nem volt főszakács az Ágasegyházi Ált. Iskolánál és Óvodánál?
a. Gajdácsi Jánosné  b. Szakál Mártonné c. Badényi Istvánné

4. Ki volt nagyon hosszú ideig autóbusz-vezető a Mathiász Já-
nos Szakszövetkezetnél?
a. Kozma József b. Gugi József c. Furkó Dániel

5. Az 1992-ben megalakult Népdalkörnek ki az egyetlen, ma is 
aktív tagja?
a. Flajsz Sándorné b. Rigó Józsefné c. Téglás Mihályné

A pályázat beküldési határideje: 2012. június 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára �07� Ágasegyhá-
za, Kossuth tér 2.  
2012. április havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/a, 4/a, 
5/c.
Sajnos helyes megfejtés április havi rejtvényünkre nem érke-
zett. 
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István ny.tanár

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak 
Április havi nyerteseink:
Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Kamasz richárd Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Kamasz vivien Ágasegyháza, Fenyő u.  3.
A nyerteseknek gratulálunk!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára
�07� Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. június 5.
Április havi pályázatunk helyes megfejtője: Katona Fe-

renc Ágasegyháza, Rákóczi u. 73..
A nyertesnek gratulálunk! 

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok 
munkájának társadalmi elismeréseként június első vasár-
napját PEDAGÓGUSNAP-nak nyilvánította. Megünneplé-
sére először 1952-ben került sor: ekkor átadták a kiváló 
tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. 
Jelenleg a kimagasló oktató-nevelő tevékenység elisme-
résére adományozhatóak szakmai díjak. Megünneplése 
sokat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten el-
sősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.

Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!... (részlet)             
„Drága Tanítóm! Mit nyújtsak végtére jutalmul, 
Hogy megháláljam teljesen amit adtál. 
Nincsen hatalmam alatt méltán lefizetni adómat, 
Vedd Te csak, amit adok, szívem adózva fizet. 
Engedd hálámnak buzgón kirebegni Nevedhez 
Intézett szavait, s titkos hevére tekints.”

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (részlet)
„A Kőrös-sziget nyárfái most hányják virágjaikat; szép májusi 

idő van. Áldott meleg eső után a buja zöld fű sárgul, kékül a 
virágtól; valahol a fákon túl a kasza fenése hangozik; ott már 
kaszálnak is. Az egész Kőrös-sziget egy kis elzárt paradicsom, 
költői kedélyű uraság nyaralótanyája a fák életbiztosító in-
tézete, hol fejsze nem éri gyökereiket soha; nincs egyéb fel-
adatuk, mint lombot hozni, árnyat vetni, madaraknak otthont 
adni. S ha van közöttük egy-egy rokkant, kinek dereka tört, 
karja facsarult a zivatarban, azt sem bántják; nyugdíjba van 
már téve; szabad neki elmulasztani a kivirulást; ha elszáradt, ha 
elkorhadt, majd bezöldelli a körüle tekergőző vad komló; téli 
zöld repkény. Az öreg fát nem vetik a tűzre. S a fák alatt mint-
ha madarak szentegyháza volna. Lakója van minden bokornak; 
vándor rigó, fülemüle ott találja tavasszal a fészkét, ahol ősszel 
hagyta, s dalával, füttyével hirdeti a meleget s szerelmet.”

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi 
határozata alapján. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünne-
peljük a NEMZETKÖZI GYERMEKNAP-ot. A nap célja, hogy 
felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és sajátos világukra. 
Óvjuk őket és neveljük, hogy idős korunkra támaszkodhas-
sunk szeretetükre.

Szabó rőrinc: Lóci óriás lesz (részlet)
Veszekedtem a kisfiammal, 
mint törpével egy óriás: 
- Lóci, ne kalapáld a bútort! 
Lóci, hova mégy, mit csinálsz? 
Jössz le rögtön a gázrezsóról? 
Ide az ollót! Nem szabad! 
Rettenetes, megint ledobtad 
az erkélyről a mozsarat! 
 
Hiába szidtam, fenyegettem, 
nem is hederített reám; 
lépcsőnek használta a könyves 
polcokat egész délután, 
a kaktusz bimbait lenyírta 
és felboncolta a babát. 
- Most nagyobb vagyok, mint te! - mondta 
s az asztal tetejére állt. 

Született: 
Váli-Tóth Zoltán (an: Vágó Erzsébet),
Borbély Zoltán (an: Horváth Aranka)
 
Házasságkötés: nem volt
 

Elhunyt: 
Nagy Ferencné Szegedi Ida(90),
Acsai István (55)
 


