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Az első szépség választás igazi megmérettetéssel (produkcióval, utcai és estélyi viselettel) és nagy-nagy sikerrel Ágasegyházán

Röggel osztán az első útja volt 
mögnézni a gombolyagot. Hát, kere-
si ám! De az a nagy gombolyag olyan 
kicsi lött, hogy alig találta mög. – Hű 
de messze lakhat ez! – gondolta.

Nekifogott, és mönt, mönt, amerre 
a fonál vezetött, és közben gombo-
lyította a pamukot. Hát, addig-addig 
mönt ez a jány, míg kiért a teme-
tőbe. Most már tudta, hogy ki az ű 
mátkája, és hogy hun lakik.

Este mögint mönt Julcsa a fonni. A 
legíny mög csak beszélt hozzá, de az 
ugyan nem szólt egy szót se. Amikor 
hazakísérte Julcsát, kérdezte tűle: - 
Miért haragszol, rúzsám? De a jány 
nem mondta mög. – Nem mondod 
mög? – Nem! – felelte amaz. – Hát 
akkor möghal az apád!

De a Julcsa nem mondta mög. 
Röggelre möghalt az apja. Rítt na-
gyon a jány, de azért mégis elmönt 
a fonóba. A legínye mán várta. 
De Julcsa mögint nem szólt hozzá 
egísz este. Mikor elkísérte, a jánytul 
mögint mögkérdezte: - Mért harag-
szol? Mondd már mög! De a lány 
csak hallgatott, oszt nem mondta 
mög. – Jól van. – mondta a legíny 
-, ha nem mondod mög, röggelre 
möghal anyád! Rítt a Julcsa, és szö-
mire hányta: - Elvötted apámat, most 
mög az anyám akarod. De én akkor 

sem mondom mög! Otthagyta, oszt 
elmönt. Röggelre möghalt az anyja. 
Eltemette a lány, elsíratta, oszt mikor 
a temetésrül hazagyütt, möghagyta 
a szomszédoknak, hogyha ű mög-
hal, űt ne az ajtón vigyék ki, hanem 
vessík ki a földet a küszöb alúl, és az 
alatt húzzák ki. A kiskapun se vigyék 
ki, hanem a küszöb alatt húzzák át 
a koporsóját. Oszt űt ne a temetőbe 
temessék, hanem az országút szélire 
oda, ahun sönki se tudja mög. Nöki 
ne tögyenek körösztfát se a sírjára, 
nem köll az se.

Este azért elment a jány a fonóba. 
A legínye már várta. Kérdözgette az 
tűle váltig, hogy hun volt ilyen soká. 
De az ugyan mög se mukkant. De 
amikor hazakísérte, mögint mögkér-
dözte a Julistól, hogy mért haragszik. 
Az mög azt felelte: - Elvötted apám, 
anyám, árva löttem, de akkor sem 
mondom mög. – Mondd mög, mert 
ha nem, möghalsz te is! – mondta le-
gény. Nem mondta mög a Julcsa még 
erre se. Másnap reggelre halva tanál-
ták mög a szomszédok. Eltemették 
úgy, ahogy még szögény lány mög-
hagyta. A küszöbök alatt vitték ki, és 
az országút szélire temették.

Eltelt egy év, kettő, három is mikor a 
szomszéd falu leggazdagabb legínye 
arra hajtatot hintajával az országúton. 

Hát, látja ám, hogy az országút szélén 
egy szép bazsarózsa nőtt. Mögpa-
rancsolta a kocsisnak, hogy szakítsa 
le űneki. Le is szállt a kocsis, de akár-
hogy akarta levönni, nem bírta. Már 
káromkodott is egyet. Igen ám, mert 
a virág mindig kisiklott a kezibűl. 
Mögsokallta a legíny, aki a hintón 
ült, oszt lemönt azért, hogy majd ű 
levöszi. Hát, a virág mög csak úgy hir-
telen belesímult a kezibe. Föl is tűzte 
a kalapjába rögtön. Aztán hazavitte, 
beletette a vázába, oszt az asztalra 
tötte. Másnap röggel, amíg a legíny 
mosakodott, a szolgáló bevitte neki 
a früstököt, oszt odatötte az asztal-
ra. Aztán kimönt a házbúl. A kis virág 
mög mögrázkódott, kilépett belőle 
a Julcsa gyönyörű szép tündér ruhá-
ban. Aztán leült a lócára, és mögötte 
az önnivalót. Osztán mögint mög-
rázkódott, oszt visszabújt a vázába. 
Begyün a legény, keresi a früstököt, 
de csak az üres tányérokat látja. Hej, 
de összeszidta szögíny szolgálólányt. 
De ez így mönt vagy három nap. A 
harmadik napon már gyanús volt 
neki, ű maga is látta, mikor bevitték a 
reggelit. De most ott maradt az ajtó-
nál, oszt bekukucskált a kulcslyukon. 
Látja ám, amint mögrázkódik a virág, 
oszt kilép belűle egy szépséges jány. 
És neki fog önni. Nagyon mögtet-
szött a legénynek, oszt hirtelen be-
rontott hozzá, oszt megölelte. Addig 

el se eresztötte, míg mög nem ígérte 
neki, hogy a felesége lösz. Nosza ha-
mar készülődtek is a lakodalomra. Ez 
alatt mög a másik legény, a lólábú, 
elmönt a fonóba, keresi a Julcsát, de 
nem tanálja. Bemönt a házukba, oszt 
kérdözte az ajtótúl: - Te ajtó! Nem 
vittek ki rajtad egy halottat tögnap? 
– Énrajtam ugyan nem! – felelte az 
ajtó. Mögkérdözte még a kiskaput is, 
de az se tudta mögmondani nöki. Ez 
mög ki mönt a temetőbe, kereste, de 
nem tanálta sehun. Hát, mikor sehun 
se volt, szépen belefeküdt a sírjába. 
De most, hogy a Julcsa föltámadt, 
oszt férjhöz akart mönni, hát ű is 
mögtudta. Mán Julcsa mönyasszonyi 
ruhában volt, völegényével együtt, 
mög a sok néppel mönt be a temp-
lomba, hogy majd mögesküsznek. 
Hát, mikor az oltárhoz léptek, oda-
ugrott a legény, a lólábú, oszt mög 
akarta fogni a jány kezét. De akkor 
Julcsa mögátkozta az oltár előtt, és 
az hirtelen szurokká változott.

Julcsáék mög mögesküdtek, oszt 
csaptak akkora lakodalmat, hogy 
három nap – három éjjel tartott. Én 
is ott voltam, mézesbort ittam, a 
bajúszomon lecsurgott, de a szám-
ba mégse jutott. Itt a mese vége, ha 
nem hiszed, járj utána!
(Csulák Mihály gyűjtése, 1955)

(Forrás: Bereznai Zsuzsanna: 
Kecskeméti népi elbeszélések)
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ

Lubickolás Kiskőrösön

Nyár Szépe 2012

Vackor Várban vendégeskedtünkEgyüttműködés a HELPI-vel

Július 19-én  Kiskőrösön voltunk az „ifjúsági csapattal” a 
fürdőben. Nagyon jól éreztük magunkat.

Szeretnénk köszönetet mondani a polgármester úrnak, 
hogy biztosította számunkra az autóbuszt. Isten áldása 
legyen életére. Jó lenne, minél többet együtt lenni és ki-
rándulni.

Badényi Istvánné

Újabb baráti találkozás

25-én  ismét meglátogatták az „ifjúsági csapatot” a Ke-
rekegyházi Nyugdíjas Klub tagjai.

Névnaposainkat virággal köszöntötték a vendégek. A 
klub tagjai a gulyáslevest közösen készítették el ami mellé 
finomabbnál-finomabb házi süteményt kínáltak. A hangu-
latfokozó citera most is előkerült. A bátrabbak az ének-
léstől és a táncolástól sem riadtak vissza. Jó hangulatunk 
kora délutánig tartott. Kiváló alkalmak ezek az összejöve-
telek az ismerkedésre és a napi gondok megbeszélésére. 
Érdeklődéssel várjuk a mielőbbi folytatást.

Farkas Lászlóné

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodától Szikszai Sándor IKSZT mentor az ágasegyházi 
fiatalokhoz is ellátogatott. Az IFJ SZK – 11/1159-es számú 
szolgáltató projekt megvalósítása folytán a helyi szintű 
szükségletek, igények, illetve a rendelkezésre álló erő-
források feltárásának a lehetősége iránt érdeklődött az 
ifjúságtól. A végelláthatatlan kérdések sokasága közül 
néhány: Mi mindent lehet Ágasegyházán pl. nyaranta 
csinálni? Mivel töltik a fiatalok az időt mikor együtt 
vannak? Mi az, ami összetartja a társaságokat? Van-e 
olyan központi-, baráti-, haveri kör, amely összetart? Az 
önkéntességgel, hogyan kerültetek kapcsolatba?...stb.

Mi az a tényező amit problémának, megoldandónak 
éreztek Ágasegyházán? Mely elemek azok, amelyek-
ben jó lenne, ha változás lenne? (válasz) Szabadtéri kö-
zösségi hely, vagy tér hiánya, amely a fiatalok gyüleke-
zőhelye lehetne.

Mi az, amit kifejezetten jónak tartotok településete-
ken? (válasz) A multimédiás terem és a felújított épü-
let.

Tudtok-e egy olyan zárt, vagy nyitott teret ahol a szü-
lők és a gyereke együtt el tudják tölteni szabadidejü-
ket? (válasz) A játszótér alkalmas lenne erre, ha nem 
tették volna tönkre.

A jövőkép, jövőbeni tervek közti válaszokban elhang-
zott többek közt a saját lakás iránti igény, a középis-
kolai tanulmányok befejezése, saját üzlet létrehozása 
iránti vágy, a családalapításakor a biztos háttár bizto-
sításának a fontossága. A beszélgetés folyamán szóba 
került többek közt a nyelvtudás fontossága, a külföldi 
munkavállalás lehetősége is.

Bornemisszáné Varga Ilona

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány művészeti tá-
borának megtekintésekor bekukkanthattunk, hogy a 
táborozók mi-mindent is csináltak egész héten az erdei 
iskolában.  Ki gondolta volna, hogy a kartondobozok (és 
más egyéb kellékek) felhasználásával hajó, ló is könnye-
dén elkészíthető?

A napi kézműves foglalkozások mellett színpadi mű-
sorral is készültek a lelkes táborlakók a nagyérdemű kö-
zönség megelégedésére. Az előadás után az ágasegyházi 
gyermekek

kipróbálták íjászkodást és a harci kereszt használatát. 
Meglepő (vagy még sem?), hogy a leányzók legalább 
olyan ügyesen birkóztak meg az új feladattal mint a fiúk. 
Ezúton is nagyon szépen köszönjük Önkormányzatunk-
nak és a Hetényegyházi Erdei Iskolának a július 20-i szép 
napot.

Bornemisszáné Varga Ilona

Idén első alkalommal került megrendezésre a „Nyár Szépe” gyermekszépségverseny a 
Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban! 24 gyermek vett részt a versenyen és lett úrrá lámpa-
lázán a tömeg előtt. A legfiatalabb indulónk 3, legidősebb pedig 11 éves volt. A gyerekek 
verseny előtt több alkalommal vehettek részt próbákon, ahol csiszolhatták produkcióikat.

A szépséges jelöltek énekeltek, táncoltak, meséltek, verset mondtak, tehát mindent 
megtettek, hogy lenyűgözzék zsűriseinket és természetesen a közönséget!

Megkoronáztuk tehát:
Óvoda lány kategóriában Szűcs Boglárkát
Óvoda fiú kategóriában Szűcs Robikát
Iskola alsó lány kategóriában Mátyás Klaudiát
Iskola alsó fiú kategóriában Törökfalvy Bence Zoltánt
Iskola felső lány kategóriában Berki Boglárkát
Közönségdíjas lány kategóriába Demeter Dalmát
Közönségdíjas fiú kategóriában Nagy Attilát
Köszönjük a támogatásokat, segítségeket, és a szülők eredményesen elpattant ideg-

szálait! Jövőre is várjuk a jelentkezőket, támogatókat és az érdeklődőket egyaránt.

„A szépség nem csak önmagáért való, célja van, célja kell, hogy legyen, mégpedig az, 
hogy ráirányítsa a figyelmet azokra, akik támogatásra szorulnak.”

(Miss World Hungary)
Balogh Ágnes
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Az oviban is nyár van

BULGÁRIA: Nemzetközi Folklór Fesztivál

CSIPERÓ 2012

Készülünk az új gyermekek 
fogadására

A szabadban még a tízórai is jobban esik

Az óvodai oktatási év 
május 31-én lezárul, és 
már ekkor kisebb a gyer-
meklétszámunk. Az isko-
la végeztével pedig még 
több gyermek számára 
kezdődik a vakáció, hiszen 
akinek iskolás testvére van 
vele együtt otthon marad, 
élvezi a nyár örömeit, a 
szülőkkel, nagyszülőkkel, 
rokon gyerekekkel töltött 
időt, a táborokat, a családi 
nyaralást. Akinek viszont 
nem adatik meg, hogy eny-
nyi időt tölthessen otthon, 
az egy kicsit többet jár az 
óvodába. Van olyan gyer-
mek, akinek ez nagyon 
rossz, mert nem a megszo-
kott csoportban, nem a sa-
ját óvó nénijével, dajkájával 
van minden nap, van aki 
ilyenkor szeret legjobban 
oviba járni. Kevesebben 
vagyunk, több idő jut egy 
gyermekre, több időt lehet 
a szabadban tölteni. A tíz-
órait, ebédet is elfogyaszt-
hatjuk az épület előtti jár-
dán, ahol egész délelőtt 
árnyék van. Többet le-
het biciklizni, motorozni, 

autózni,  mindenkinek jut, 
és az sem baj, ha a nagy 
hőségben néha beszalad-
nak a locsoló alá, vagy sá-
rosak lesznek, hiszen ennyi 
gyereket gyorsan le lehet 
zuhanyozni. Nagyokat le-
het aludni, nem fontos a 
megszokott időben kelni, 
mert kevesebben gyorsab-
ban végzünk. Sokan ilyen-
kor nyílnak meg igazán, 
lesznek bátrabbak, közlé-
kenyebbek, mert sokkal 
több idő van beszélgetni, 
játszani velük, kétszemé-
lyes alkalmakat teremteni.

Az augusztus a nyári nagy-
takarítás ideje. Dajkáink az 
óvoda minden helyiségét 
fertőtlenítik, átmossák a já-
tékokat, bútorokat, szőnye-
geket, textíliákat.  Közmun-
kások közreműködésével 
az udvar is tiszta, rendezett 
szeptemberre.  Az óvónők 
augusztus utolsó hetében 
kezdik meg újra a mun-

kájukat, ilyenkor történik 
meg a csoportok végleges 
beosztása, jelek elkészíté-
se, csoportszobák, öltözők 
dekorálása, az új gyerme-
kek fogadásának rendje. 
Szeptember 3-án, hétfőn, 
a nyári pihenés után, újra 
várjuk gyermekeinket az 
óvodába!

Szmetena Katalin

Aludni bárhol lehet, 
de Trombival az igazi

Ilyenkor még a járműveken is meg tudunk osztozni

Egy héten keresztül ismét 
a gyerekeké volt Kecske-
mét. A Nemzetközi Gyer-
mektalálkozó keretein belül 
mi is fogadtunk a vajdasági 
Bácskertesről csoportot. A 
fogadó gyerekek a vendé-
gekkel együtt mozgalmas 
hetet tudhatnak maguk mö-
gött. A számtalan érdekes, 

változatos program emlékezetessé tette az együttlétet. 
Ismeretségek kötődtek, barátságok szövődtek. A jövő évi 
visszautazást már alig várják a gyerekek. Idén is sikerült 
tartalmas elfoglaltságot biztosítani a tanulóknak. Köszö-
net a fogadó családoknak!

Ízelítő a  lezajlott programokból:
Július 8. vasárnap:
16:30-17:00: Csoport érkezése, találkozás az iskola előtt. 
18:00: Megnyitó ünnepség. Kecskemét főtér.
Július 9. hétfő:
11:00: Indulás Kecskemétre. Főtéri programok, 
 kézműves foglalkozások.
15:00: Fellépő csoportok megtekintése.
16:00: Látogatás a Vadasparkban.
Július 10. kedd:
10:30: „Sárkányhajó” evezés Kecskeméten, 
 a strand területén. 
19:00 Kulturális műsor a Faluházban. Fellépnek 
 a vendég és az ágasi gyerekek.  
Július 11. szerda:
09:00: Bugacpuszta. Lovas programok, 
 lovasbemutató. 
16:00: Bácskertes fellépése. Főtéri programok, 
 kézműves foglalkozások.
Július 12. csötörtök: 
09:30: Indulás Kecskemétre. STRAND, 
 ÉLMÉNYFÜRDŐ.

Július 13. péntek:
12:30: Indulás Kecskemétre. Magyarok Napja. 
16:00: Szent Korona másolatának fogadása. 
 Koszorúzás.  
17:00: Bácskertes fellépése. Főtéri programok, 
 kézműves foglalkozások
Július 14. szombat:
09:00: Indulás a Csalánosi Parkerdőbe. Piknik Nap. 
Július 15. vasárnap:
10:00: Lovaskocsikázás Ágasegyháza környékén..
18:00: Záróünnepség.
20:00: Koncert. Tűzijáték. 

Iványi László, Iványi Bianka, Bodor Levente, Balogh Dóra, Ba-
logh Dalma, Bús Kira, Fekete Zoltán, Ladányi Zsanett, Szasz-
kó Zsolt, Csiki Anett,  Völgyesi Zsolt, Völgyesi Tibor, Völgyesi 
Andrea, Völgyesi Ádám már tavasszal elkezdte a felkészülést 
a július 17-26. közötti külföldi fellépésre. Horváth Zsolt tanár 
úr nehéz feladatot választott nekik, hiszen többek között a 
Palotásra készített koreográfiát.

Hosszú utazás után délben érkeztünk meg és a szállás el-
foglalása után már megrohamoztuk a tengert. Eléggé nagy 
hullámokat kavart a szél, de így érdekesebb volt a fürdés. A 

a teljesítményünket. Gyorsan eltelt ez a pár nap. A táncokat 
majd a falunapon a község lakói is megtekinthetik. Jövő ta-
vasszal majd készülünk az új megmérettetésre. 

Ártim János igazgató

szállás közel volt a tengerhez és szinte minden nap délelőtt 
és délután is lementünk a partra. A közeli Kitenben és Pri-
moskoban is többször voltunk, élveztük a mediterrán han-
gulatot. Egyik napot Bulgária egyik leghíresebb helységének 
Nessebárnak a felfedezésével töltöttünk el. Ez egy félszige-
ten elhelyezkedő régi faházakból és római kori romokból 
álló kis halászfalu. Több, mint 600-an voltunk egyidejűleg a 
táborban. Egy-egy este 8-10 különböző országból érkezett 
tánccsoport lépett fel Primosko város főterén a szabadtéri 
színpadon. Mi kétszer léptünk fel nagy sikerrel, amit a kö-
zönség tapsa jelzett. A szervezők arany oklevéllel értékelték 
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tásra tudta szívéből áradó köszönetét ki-
fejezni és vele könnyeztek az égiek is. 

Isten adjon erőt és sok-sok jót, hogy még 
rengeteg ily kerek esztendőt köszöntsünk 
Neked, velünk, ugyanitt, ugyanilyen, kelle-
mes hangulatban.

Borsodi Pálné

Egészségügy

A kánikula hatásai szervezetünkre
A hőségben elsősorban 

a krónikus betegeknek és 
időseknek kell óvatosnak 
lenniük, valamint vigyázni 
kell a gyermekekre is.
Hőkollapszus: A meleg 

miatti ájulás (banális hő-
ségkollapszus) esetén az 
eszméletvesztés rövid ideig 
tart: néhány pillanattól pár 
percig, de sosem húzódik 
15 percnél tovább. A beteg 
az ájulás előtt gyengeséget, 
émelygést érez, jelentkez-
het fülzúgás vagy a látás 
elhomályosulása, az egész 
test hirtelen leizzadása. A 
hőkollapszus oka a magas 
külső hőmérséklet miatt 
kialakuló vérkeringési át-
rendeződés: a szervezet 
úgy próbálja magát hűteni, 
hogy a periférián elhelyez-
kedő erek kitágulnak, elő-
segítve a hőleadást. Ezzel 
párhuzamosan intenzív ve-
rejtékezés is megfigyelhető. 
Arra hajlamos egyéneknél 
e két tényező együttesen 
az agyi vérkeringés átme-
neti zavarát eredményezi, 
amely a tudat elvesztését 

vonja maga után.
Napszúrás: Az enyhe pa-

naszok fejfájás, szédülés, 
kábultság, émelygés, hány-
inger formájában jelentkez-
nek. A beteg kerüli a fényt, 
szívesebben tartózkodik 
hűvös, elsötétített helyiség-
ben. Súlyos esetben a test-
hőmérséklet hirtelen, jelen-
tős emelkedése következik 
be (akár 39-40°C is lehet). 
A nagyfokú fejfájás mellett 
a tarkó kötöttsége, merev-
sége alakul ki. A beteg tu-
data zavart lehet, eszméle-
tét elveszítheti. Csecsemők 
esetében jellegzetesen visí-
tó sírás, a kutacs feszülése 
és elődomborodása észlel-
hető. A csecsemő enyhe fi-
zikai ingerekre is erős véde-
kező mozgásokkal reagál. A 
legfontosabb teendő, hogy 
árnyékos helyre, célszerűen 
hűvös helyiségbe jusson a 
beteg. A tarkóra helyezett 
hideg vizes borogatás jó 
hatású. A beteg 30 fokos 
szögben megemelt felső-
testtel feküdjön s apró kor-
tyokban fogyasszon hűvös 

folyadékot - lehetőleg vi-
zet, és sohasem alkoholtar-
talmú italt! Enyhe esetben 
otthoni, két-három napos 
ágynyugalom javasolt hű-
vös, fénytől védett, esetleg 
sötét szobában. Azonban 
ha a tünetek nem javulnak 
vagy esetleg rosszabbod-
nak, mindenképpen kórházi 
kezelés szükséges. 
Kiszáradás: Az izzadás 

folyadék- és elektrolit (só) 
vesztéssel jár, és ezek pót-
lása nélkül kiszáradáshoz 
(dehydratio, exsiccosis) ve-
zet. Ennek lehet tünete a 
fáradékonyság, az étvágy-
talanság, szédülés, fejfájás, 
a szapora szívverésérzés, 
hányinger-hányás, az izom-
görcsök és az eszméletvesz-
tés.
Vízmérgezés: A másik 

szélsőséges esetben a nagy-
fokú verejtékezés során 
kialakult só- és vízhiányos 
állapot nagy mennyisé-
gű folyadékbevitellel való 
rendezése, egyidejűleg a 
konyhasó pótlása nélkül 
úgynevezett vízmérgezést 

okozhat, melynek vezető 
tünetei közé tartozik a lá-
tászavar, valamint az izom-
görcsök.
Hőguta: Amennyiben 

magas külső hőmérsékleti 
viszonyok mellett végzett 
nehéz fizikai munka során 
termelődő hőmennyiséget a 
szervezet nem képes leadni, 
a testhőmérséklet akár a 41 
°C fokot is elérheti, és kez-
detben fejfájással, szédülés-
sel, hányingerrel, hányással, 
majd tartós expozíció ese-
tén akár tudatzavarral, esz-
méletvesztéssel, vagy más 
idegrendszeri tünettel járó 
hőguta alakulhat ki.
Hőkimerülés: A hőártal-

mak olyan típusa, mely hosz- 
szabb idő, általában több 
nap alatt fejlődik ki. A vízhi-
ányos forma kialakulását a 
víz bevitelének hiánya vagy 
a víz fokozott vesztése (há-
nyás, hasmenés) hozza létre. 
A sóhiányos forma legtöbb-
ször verejtékezés következ-
tében alakul ki, vagyis a 
verejtékezés intenzitásával 
a víz és ásványi anyagok 

pótlása nem képes lépést 
tartani. Fejfájás, szédülés, 
hányinger, hányás jelent-
kezhet, a beteg ingerlékeny, 
bágyadt lehet. A pulzus sza-
pora, szabálytalan. Kezdet-
ben egyes kis izmok izolált 
görcse jelentkezik, később 
nagy terjedelmű, fájdalmas 
rángások alakulnak ki.
Hőpangás: Nagyfokú fizi-

kai terhelés következtében, 
leginkább közepesen meleg 
(25-30°C), párás környezet-
ben alakul ki. Gyakrabban 
fordul elő a terheléshez 
kellőképpen nem szokott, 
előzőleg kevés folyadékot 
fogyasztó személyeknél. 
Veszélyeztetettek az idősek 
és a túlsúlyosak is. Tünete a 
nagyfokú izzadás, hányin-
ger, hányás, szapora légzés, 
szapora pulzus. A beszéd és 
a járás zavara alakulhat ki, 
létrejöhetnek izomgörcsök 
is.
Mit tegyünk az eszméle-

tét vesztett emberrel?
A beteget minél hama-

rabb fektessük le, lehe-
tőleg szellős, árnyékos, 

hűvös helyen. Lábait kissé 
emeljük meg, polcoljuk alá. 
Ruházatát lazítsuk meg. 
Amennyiben még nem tért 
magához, ellenőrizzük a 
légzést és keringést (banális 
hőségkollapszus esetében 
ezek normálisak). Ha a be-
teg elesett, vizsgáljuk meg, 
hogy nem szenvedett-e 
komolyabb sérüléseket. Az 
eszmélet visszatérése után 
maradjunk vele, kérdezzük 
meg, megütötte-e ma-
gát, igényel-e segítséget. 
Amennyiben az eszmélet-
vesztés negyed órán túl is 
fennáll, vagy görcsrohamok 
jelentkeznek (akár az ájulás 
előtt, közben vagy után), a 
beteg vizeletét vagy szék-
letét maga alá ereszti, a tu-
dat visszatérését követően 
tudat- és beszédzavar vagy 
bármely más kóros állapot 
marad hátra - minden eset-
ben minél hamarabb lássa 
orvos a beteget, mert meg-
van az esélye, hogy komo-
lyabb kiváltó ok található a 
háttérben.

Dr. Dull István

Gazdaköri Balcsi parti képekkel

Déli illatok csalogatója Jókedvű taxis utasaink

2012-ben is művészek a köztereinken

Ismét egy üde színfolt 
volt településünk életében. 
2012. július 30. és augusztus 
4. között immár harmadik 
alkalommal került megren-
dezésre a képzőművészeti 
alkotótábor. A táborban 
nemcsak a környező tele-
pülésekről, hanem az or-
szág távolabbi pontjairól is 
érkeztek résztvevők. A fes-
tőművészek többsége az 
előző években is részt vett 
a tábor munkájában, de ér-
keztek új, fiatal tehetségek 

is. A művészek egy hét alatt 
különböző technikát alkal-
mazva készítették el mű-
veiket. A 
tábor részt-
vevői kö-
zött olyan 
h a n g u l a t 
alakult ki, 
amely azt 
sugallta a 
kívülállók-
nak, hogy 
szerelme-
sek mű-

vészetükbe, és azt hiszem, 
ebben nem is tévedünk! Az 
itt készült képek a maguk 
nemében páratlanul sike-
rültek, melyek elviszik majd 
szeretett Ágasegyházánk 
hírét mindenfelé, de a leg-
szebbek ismét itt maradtak 
a helybeliek és idelátogatók 
örömére.

A Képzőművészeti tábor 
résztvevő művészek:

Balogh József, Füredi Ani-
kó, Gaborják Csabáné Erzsi-
ke, Goór Imre, Istvánfi Ilo-
na, Király József Péter, Kiss 
Gergő, Márki Nóra, Skultéti 
Árpád, Surányi Zoltán, Vö-
rös Anett.

Volt 60, 65, és most az égiek ajándékával 70…

Sporthírek
A júliusi hónapban 

megtörtént választá-
sok eredményeként 
Szántó Sándor elnök 

úr lemondott az Ágasegyháza SE vezetői 
posztjáról. Az új elnök Balogh László és az 
alelnök Szatmári Károly vette át a munká-
latokat. A titkári feladatkört Polgár Györ-
gyi veszi át. 

A továbbiakban szeretnénk kibővíteni 
a pályán levő szórakozási lehetőségeket, 
valamint helyszínt biztosítunk a rendez-
vényeknek. Várjuk a sportolni vágyó 
óvodásokat, iskolásokat, felnőtteket, va-
lamint a helyi civil szervezeteket, hogy 
igénybe vehessék szolgáltatásainkat (pl. 

pálya, mosdók, zuhanyzók, egyéb eszkö-
zök használata) a megszervezésre kerülő 
sporttevékenységre, előzetes egyeztetés 
után.

Pályázni szeretnénk az öltözők felújítá-
sára, hazai és vendég kispadok cseréjére, 
továbbá a pálya szépítésére, minőségének 
javítására.

Csapatunk a Megye Északi Csoport III. 
osztályban indul.

A bajnokság augusztus 18-a körül veszi 
kezdetét. 

A csapatba várjuk, a fiatalok jelentke-
zését valamint a hazai meccsekre a lelkes 
szurkolókat. 

Tisztelettel: Elnökség

2012. július 21-én, hagyomány teremtő 
születésnapi-, kertipartira kaptam meghí-
vást és örömmel tettem eleget a kérésnek. 
Kicsit későre sikerült az érkezésem, de an-
nál nagyobb volt a meglepetés. Szórád 
István volt kollégám és barátom ünnepel-
te 70. születésnapját a jól összekovácsolt 
gazdaköri tagok és meghívott vendégek 
között, az égiek ajándékaként immáron 
harmadszorra. Szívünk melegségét már a 
kapuban megivott pálinka hatása alapo-
san megalapozta. Mindenütt 70-es lufik 
röpködtek a gondozott, zöld, virágos ud-
var felett. A megható, személyes köszön-
tők, a versbe faragott rímek emlékeztet-
tek a 70 év munkásságára, mely után szem 
nem maradhatott szárazon. Miközben a 
vacsorát fogyasztottuk, Tímár Imre birka-
főző tudományát éltettük. Na, és a levele-
sen omlós hájas tészta íze… Még most is 
titok számomra a készítése. És csak jöttek 
a meglepetések: a háromemeletes pör-
költtorta, a gazdaköri tagok nagy csokis 
tortája (amiről a tűzijáték sem maradha-
tott el), csodálatos családias összejövetelt 
varázsoltak. Pista annyira meglepődött, 
hogy elcsukló hangon, harmadik nekifu-
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Vallási élet
Kedves Olvasó!

Közeledik a mindannyiunk 
számára kedves nyárbú-
csúztató ünnep augusztus 
20. Valójában „összetett” 
ünnepünk, hiszen államala-
pító István királyunk mel-
lett alkotmányunkról és az 
aratás utáni új kenyérről is 
megemlékezünk ezen a na-
pon. Mióta szeletelt kenyér 
kerül asztalunkra feledésbe 
merül a szüleinknél, nagy-
szüleinknél látott kedves 
szokás, hogy keresztet raj-
zoltak a kenyérre mielőtt 
felvágták volna, ha leesett 
egy darab a földre, megcsó-
kolták, mikor felvették - ez 
a szokás magáért beszél. Ne 

feledjük korábbi időben az 
aratás és cséplés gépesíté-
se előtt az aratás esztendő 
egyik legnehezebb munká-
ja volt. A kenyérsütés pedig 
dédnagyanyáink idejében 
egy napot vett igénybe. A 
kemencében sütött kenyér 
viszont két hétig is elállt. 
A kenyér megérdemelte, 

hogy ünnepe legyen. Au-
gusztus 20 egyházi és nem-
zeti ünnep is egyben. Ál-
lamalapító Szt. István király 
ünnepe. István királyt halá-
la után néhány évtizeddel, 
1083-ban szentté avatták, 
ettől kezdve Szent István 
napján, augusztus 20-án, 
az akkori királyi székhelyen, 
Székesfehérváron a magyar 
királyok törvénynapot tar-
tottak, s ott minden eléjük 
járuló alattvalójuk panaszát 
meghallgatva, személyesen 
intézkedtek és bíráskodtak. 
Ezt követően évről évre, a 
nagy számban összegyűlt 
sokaság együtt hajtott fejet 

a nagy király sírja és erek-
lyetartóban őrzött jobb 
keze - a Szent Jobb – előtt. 
Így emlékeztek Szent Ist-
vánra. Az évszázadok múl-
tán a törvénynap elvesz-
tette közjogi jelentőségét, 
a király személyes bírásko-
dását a királyi kúrián való 
ítélkezés rendszere váltotta 
fel. A törvénynapi orszá-
gos gyülekezet helyébe a 
rendi országgyűlés lépett, 

s az ország központja Szé-
kesfehérvár helyett Buda, 
majd 1873-tól Budapest 
lett. A nemzet azonban 
augusztus 20-án továbbra 
is eljárt tiszteletadásra az 
államalapító király székes-
fehérvári sírjához. Szent 
István napja nemzeti ün-
nep lett, s az maradt a mai 
napig. Szent István olyan 
országot kovácsolt össze, 
amely a történelem vihara-
iban mindmáig képes volt 
fennmaradni. Szent István 
népe vagyunk, akik szá-
mára ma is az összefogás 
lenne az eredményesség 
útja, igazi sikerhez csak az 

erők egyesítése vezet. Au-
gusztus 20 ünnepe ebben 
segítsen bennünket.

Farkas János 
plébános

Nemzetközi Önkéntes Tábor

A Hetedhét tábor visszavár, 
így búcsúztunk 2011-ben, és 
valóban ismét találkoztunk 
sok gyermekkel, akik már 
ötödik éve visszavárják a Ko-
vács Kinga Emlékalapítvány 
táborát. Elérkezett a nagy 
nap, július 14-én megérkeztek 
az Útilapu Hálózaton keresz-
tül a nemzetközi önkénte-
sek. Ismét visszatért hozzánk 
Derda Eszter táborvezető, 
erősítésként magával hozva 
húgát, Ritát, akinek ez volt 
az első tábora, amit vezetett. 
A nemzetközi önkéntesek 
csapatában, ebben az évben, 
lengyel, cseh, olasz, spanyol, 
bulgár fiatalok voltak. De 
nem csak a gyermekek, az 
önkéntesek is visszatérnek. 
Német Anita 3. éve, a nyári 
szabadságát áldozza fel ezért 
a programért, és vele érke-
zett három fiatal Veszprém 
környékéről. Különösen nagy 
eredménynek érezzük a helyi 
fiatal önkéntesek létszámá-
nak növekedését, nyolc fiatal 
döntött úgy, hogy részesévé 
válik a csapatmunkának. 

A tábor mindenévben kom-
binált programként zajlik, ki-
emelt hangsúlyt fektetve az 
idegen nyelvvel való ismerke-
désre és az önkéntesség elve-
inek a megismertetésére. A 
kézügyesség fejlesztése mel-
lett, nagyon sok alkalom nyílt 
a játékra, az ismeretfejlesz-

tésre. A programok, lehető-
séget adtak arra, hogy Uniós 
ismereteiket felelevenítsék a 
kecskeméti Euro Direct Iroda 
jóvoltából. A Kiskőrösi Rend-
őrkapitányság munkatársai 
közlekedésbiztonsági ügyes-
ségi vetélkedővel tesztel-
ték az ifjú kerékpárosokat a 
gyakorlatban és elméletben. 
Nem maradhatott el ebben 
az évben sem a sátorozás. Az 
időjárás nem ígért semmi jót, 
de bátrak voltunk 
és helyszínt változ-
tatva ugyan, de ez 
is megvalósult a 
gyermekek legna-
gyobb örömére. 
Délutáni progra-
mok keretében 
az önkéntesekkel 
töltött idő, ami 
leginkább vonzza 
a kicsiket. Komoly barátsá-
gok születtek ebben a két 
hétben.

Fontos megemlíteni a prog-
ram önkéntes munkával 
töltött időszakait is. A nem-
zetközi csapat kiegészülve a 
helyi fiatalok csapatával, se-
gített időseknél, a katolikus 
plébánián a favágásban, virá-
goskert rendezésébe, lakásta-
karításba, és maradt még idő 
a kopjafa átfestésére is.

Sokan kérdezik, miből tud-

juk finanszírozni a tábora-
inkat. Az Alapítvány anyagi 
támogatása még mindig na-
gyon szerény, viszont nagyon 
sok lelkes helyi lakos vendé-
geli meg az önkénteseket, 
ételben nem szenvednek 
hiányt. Az önkormányzat-
nak köszönhetően, kulturált 
körülmények várták az ön-
kénteseket, gyermekeket. 
Köszönjük mindenkinek, aki 
segítette a munkánkat, kultu-

rális programmal, kenyérrel, 
étellel, süteménnyel, tömény-
telen mennyiségű dinnyével. 
Ebben az évben több mint 
50 gyermek és fiatal vehetett 
részt ingyenesen két hétig a 
tábor programjaiban. 

2013-ban ennek az összefo-
gásnak köszönhetően, a He-
tedhét tábor ismét visszavárja 
a gyermekeket, fiatalokat, 
időseket!

Kovács Kinga 
Emlékalapítvány

III. Fuvaros Fogathajtó Verseny

„Mi az a ló? A ló maga a 
természet, a szabadság, jel-
képe. 

És a ló az a teremtés, me-
lyet az Isten ajándékozott 
nekünk, embereknek leg-
jobb, leghűségesebb ba-
rátként! A ló maga a sze-
retet!”

Ismét zenés meghívóra 
ébredezett kicsiny falunk 
népe immár harmadik al-
kalommal, az Ágasegyházi 
lovas barátok által megren-
dezett Fuvaros Fogathajó 
Verseny alkalmából. Ez a 
nap az összefogás, szeretet 
és együttműködés jegyében 
telt. A lovak iránti szeretet 
már egész kis korban be-
leivódik az ember szívébe, 
akinek ez nem adatik meg 
az is mély tisztelettel vi-
seltetik e nemes állat felé. 
Csodálatos látni amikor ló 
és hajtója együtt dolgozik. 
A ló, lovasa minden rezdü-
lésére, hangjára, mozdula-
tára figyel és engedelmes-
kedik, együtt haladnak a 
cél, a siker felé. A szervező 
gárda ez alkalommal is ér-
dekes programokat vo-
nultatott fel. A délelőtt a 
vadászhajtás jegyében telt, 
a 13 akadályból álló bonyo-
lult vonalvezetésű pálya 
tette próbára a 32 neve-
zett versenyző képességét. 
Érkeztek fogathajtók Bal-
lószögből, Börcsről, Fülöp-

házáról, Helvéciáról, Jakab-
szállásról, Kerekegyházáról, 
Kunszentmiklósról, Orgo-
ványról, és 12 Ágasegyházi 
lovasunk is nevezett. Gumis 
kocsikkal kellett parádézni 
a versenyzőknek a bóják 
között. Még a legamatő-
rebbeknek számító hajtók 
és lovak is messzemenőkig 
jól teljesítettek. A nézőkö-
zönség a szünetekben fel-
üdülhetett az ivósátorban, 
és számos vásáros kipako-
lós terméke közül válogat-
hattak. A kisebbeknek lég-
vár csúszda biztosította a 
megmérettetést. A csikós-
bemutató és finom ebéd 
után következett a sokak 
által várt fuvaros verseny. 
A fogatosoknak időre kel-
lett szállítaniuk, felrakodni 
és lerakodni a rakományt, 
a vizes hordókat, farönkö-
ket és traktorgumit, majd 

a kocsmába betérve a jól 
megérdemelt munkáért 
zsíros kenyeret, sört és ás-
ványvizet kellett elfogyasz-
taniuk. Ez az utolsó akadály 
bizonyult a legnehezebb-
nek, nagy feladat volt a ra-
kodástól kifulladva lenyelni 
a kenyeret és meginni a fél 
liter folyadékot. Mindenki 
sikeresen teljesítette e fel-
adatot is és boldogan, fel-
szabadultan, adrenalintól 
túlfűtötten száguldottak át 
a célkapun. 

Helyezettek: Áipli Mi-
hály Kunszentmiklós, Baski 
Csaba, Kohut Róbert Ke-
rekegyháza, Tarcsi László 
Ágasegyháza, Nagy Gábor 
Helvécia, Hajagos József 
Fülöpháza, Tolvaj Norbert 
Ágasegyháza.

Legfiatalabb versenyzők: 
Kókai Milán 12 éves, Ka-
masz Adrián 14 éves, Ungor 
Barna 17 éves,  Sípos Tünde 
18 éves. A legidősebb ver-
senyzőnk Kiss Laci bácsi 70 
éves. 

A verseny után a tombo-
la csikó is gazdára talált a 
számos egyéb nyeremény 
mellett, és kezdődhetett a 
megérdemelt vigasság. 

Köszönet illeti a szervező-
ket a hagyományteremtő 
áldozatos munkájukért, re-
méljük jövőre is szurkolha-
tunk a versenyzőknek. 

Jancsó Mónika
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gad, nehogy 
királyi méltósá-
godban a hit-
vány ügyben 
f o r g o l ó d v a 
folt essék, ha-
nem az efféle 
ügyet inkább 
bírákhoz utasítsd, az ő meg-
bízatásuk, hogy a törvény 
szerint döntsenek. Óvakodj 
bírónak lenni, ám örülj ki-
rálynak lenni s neveztetni. A 
türelmes királyok királykod-
nak, a türelmetlenek pedig 
zsarnokoskodnak. Ha pedig 
egyszer olyasvalami kerül 
eléd, amelyben ítéletet hoz-
ni méltóságoddal összefér, 
türelemmel, irgalommal, es-
küdözés nélkül ítélkezz, így 
lesz majd koronád dicséretes 
és ékes.”

(Forrás: Neumann-ház 
– Irodalmi Szerkesztőség)

A Hunyadi János, Kapiszt-
rán János és Szilágyi Mihály 
vezette keresztény sereg 
1456. július 22-én világra szó-
ló győzelmet aratott Nán-
dorfehérvár, az „ország ka-
puja” alatt. A diadalnak óriási 
szerepe volt abban, hogy a 
török hetven évig nem ve-
zetett nagyobb hadjáratot 
Magyarország ellen. A vár 
védelmének legendás alak-
ja, az idős katona, Dugonics 
Titusz, hogy megakadályoz-
za a török lófarkas jelvény kitűzését, magával rántotta a 
mélybe a vár fokára kapaszkodó török katonát. Hunyadi 
János – néhány héttel a győzelem után – a táborban ki-
tört pestisjárvány áldozata lett. Még ugyanebben az év-
ben elhunyt Kapisztrán János, az itáliai ferences barát is.

A pápa, III. Calixtus még a csata előtt rendelte el, hogy 
déli harangszó szólítsa imára a híveket Magyarországért 
szerte a keresztény világban. A pápai bulla kihirdetésének 
idejére azonban már a győzelem híre is megérkezett az 
európai városokba.

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

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
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István király intelmei 
(részlet)

SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Múltunk – Tudja-e?
1. Melyik gazdaköri elnök volt egyben a Megyei Gaz-
dakörnek is vezetőségi tagja?
a. Börönde Lászlóné b. Agárdi Imre c. Szórád István

2. A helyi Hegyközségnek ki nem volt alapítója, szer-
vezője?
a. Nagy Tibor b. Nagy Gyula c. Pardi Lajos

3. Kit tartottak Sándortelepen ezermesternek az 
alábbi személyek közül?
a. Subicz Dávid  b. Csontos Gergely  c. Vlaszák Gábor

4. Az Impulzus zenekar jelentős része ágasegyházi la-
kos volt. Ki nem volt tag az alábbiak közül?
a. Vámos Zoltán b. Újszászi Ferenc c. Kovács Sándor

5. A Gazdakörnek több alelnöke is volt. Ki nem volt a 
felsoroltak közül?
a. Füredi János b. Bíró János c. Dóka János

 
A pályázat beküldési határideje: 2012. szeptember 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágas-

egyháza, Kossuth tér 2.  
Július havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/b, 4/c, 5/a.
Helyes megfejtőnk: Hetényi Józsefné Ágasegyháza, Is-

kola u. 4. 
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István
ny.tanár

Kölyök fejtörő

Született: 
Farkas Gábor (an: Hencz Teodóra), 
Pintér Viktória (Pisák Alexandra)
 
Házasságkötés: nem volt
 

Elhunyt: 
Ádám József (75), 
Füredi József (63)

Déli harangszó

Dugonics Titusz önfelál-
dozása

(V. Az igaz ítélet és a türe-
lem gyakorlásáról)

A türelem és az igaz ítélet 
gyakorlása a királyi korona 
ötödik cifrázása. Dávid király 
és próféta mondja: „Isten, 
a te ítéletidet add a király-
nak.” És ugyanő másutt: „A 
királynak tisztessége szereti 
az igaz ítéletet. Ehhez tartsd 
magad, fiam: ha becsületet 
akarsz szerezni királyságod-
nak, szeresd az igaz ítéletet, 
ha hatalmadban akarod tar-
tani lelkedet, türelmes légy. 
Valahányszor, kedves fiam, 
ítéletet érdemlő ügy kerül 
eléd, vagy valamely főbenjá-
ró bűn vádlottja, türelmetle-
nül ne viselkedjél, esküvel se 
erősködjél, hogy megbünte-
ted; bizony ez ingatag lenne 
és mulandó, mert a bolond 
fogadalmat megszegi az em-
ber; és ne is ítélkezz te ma-

Kösd össze a betűket abc sorrendben és színezd ki! Vi-
gyázz külön a kis és külön a nagy betűket! Írd meg azt is, 
hol találkoztál vele! A munkádat hozd be szeptember 5-
ig, neveddel és címeddel a könyvtárba (6076 Ágasegyhá-
za, Kossuth tér 2.). A helyes megfejtők jutalmat kapnak.

Július havi helyes megfejtőink: 
1. Nagy Attila Ágasegyháza, Felszabadulás u. 59.
2. Nagy Fanni Ágasegyháza, Felszabadulás u. 59.
3. Boros Zsanett Ágasegyháza, Felszabadulás u. 57.
4. Kamasz Georgina Ágasegyháza, Rákóczi u. 45.
5. Tóth Klaudia Ágasegyháza, Alkotmány u. 28.
A nyerteseknek gratulálunk!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. szeptember 5.
Július havi pályázatunk helyes megfejtője: Csajbók János 

Ágasegyháza, Felszabadulás u. 59.  
A nyertesnek gratulálunk! 
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