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Ünnep az ünnepben

Az idén huszadik alkalommal került sor a Falunap megrendezésére, 
melynek keretében ünnepeltük a hatvan éves Ágasegyháza önálló községgé 
válását. 

Az égiek áldásával, szemerkélő eső sem riasztotta el az iskola udvarán zaj-
ló IV. Vándorfakanál Főzőverseny résztvevőit. Nagy sürgés-forgás és finom 
illatok csalogatták a vendégeket. A faluház adott otthont Sebestyén Imre 
kecskeméti gyűjtő képeslapjainak, Tarapcsik Sándor könyvkötő iparművész 
munkáinak és a 60 éve önállóvá vált községünkről készült visszatekintõnek. 
A sportcsarnokban megtekinthettük a festőtáborban készült alkotásokat, a 
húsz éves Nefelejcs Nyugdíjas Klub „Titok a párnákon” című kiállítását. A lá-
togatók megcsodálhatták a Gergely család szőnyegeit és betekintést kaptak 
a szövés rejtelmeiben. A Gazdakör hagyományos terménykiállítása az iskolá-
ban volt megtekinthető. Az idei aszályos időszakra visszagondolva, a színes 
kiállításra gazdáink kitettek magukért, hiszen szemet gyönyörködtető termé-
nyeket mutattak be. Az iskola előtti parkban az Ágasegyházáért Alapítvány 
múltidéző jurtájában emlékezhettünk őseink lakására. Kora délután kisütött 
ránk a nap és vidám zeneszó mellett elindult a szüreti felvonulás közel félszáz 
fogattal.  

A színpadon is folytatódott az élet. Füredi János polgármester köszöntötte 
a Falunapon megjelent vendégeket, visszatekintést adott az elmúlt hatvan 
évről és átadta a kitüntetéseket. Ágasegyházáért Emlékérem kitüntetést 
kapott: Csáki Ildikó szalmafonó alkotóművész, aki munkájával Ágasegyháza 
hírnevét öregbítette és Ballun Tibor, aki feleségével az oktatás és a közössé-
gi élet területén ért el eredményeket. Ágasegyháza Díszpolgára kitüntetést 
vehetett át Szórád István, aki sok-sok évtizeden keresztül nagy szolgálatot 
teljesített közösségformáló munká-
jával és áldozatos munkája során sok 
elismerést szerzett. A díjazottaknak 
gratulálunk és további munkájukhoz 
sok sikert kívánunk.

Majd a szórakozás vette át a hatal-
mat a színpadon. Óvodásaink, iskolá-
saink és az izsáki mazsorett csoport 
táncbemutatójával, majd Tihanyi Tóth 
Csabával (a „Barátok közt” Novák 
Lacija) csendült a nóta és megkezdő-
dött a mulatós hangulat fokozása. 
Az esti szürkületben felengedett vilá-
gító léggömbök mutatták az utat az 
elmúlt hatvan év folytatására, majd a 
csőszpárok nyitótáncával kezdődött az 
önfeledt, hajnalig tartó szórakozás. 

Borsodi Pálné Kitüntetettek: Csáki Ildikó, Ballun Tibor, Szórád István
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ni. Gasztronómiai élményt 
a főzőverseny résztvevői  
nyújtottak a baráti köre-
iknek. A  nyár folyamán 
oly  sokszor várt (kért) 
eső a falunapunkra érke-
zett meg, ami a főzőver-
senyre nevezett csapatok 
egy részének a visszalépé-
sét  eredményezte. A zsű-
ri  (Tóthné Vígh Andrea, 
Dr. Mászáros Imre, Tóth 
Sándor) dolgát  idén sem 
könnyítették meg a ver-
senyző csapatok, hiszen a 
bográcsokban (parázson) 
különleges ételek készül-
tek. A IV. vándorfakanál 
büszke nyertesei a  kávai 
lecsó készítői lettek. Azt 
még nem tudjuk, hogy  
mit főznek ki legközelebb 
a ténsasszonyok, de arról 
bárki meggyőződhetett, 
hogy a terveket - elkép-
zeléseket régen is kellett 

módosítani. A település 
önállóvá válása alkalmá-
ból rendezett kiállítás 
anyagából jól látható 
volt, hogy pl. a kultúrhá-
zat a jelenlegi Bocskai út 
és Árpád krt. találkozásá-
nak a pontjába lévő terü-
leten kívánták kialakítani 
elődeink. Érdekes volt 
szembesülni azzal, hogy 
az általános iskolát is egé-

szen más helyre tervezték 
anno, mint ahogyan meg-
építésre került a valóság-
ban.

Az Általános Gazdakör 
kiállításán felsorakozta-
tott termények  az időjá-
rás viszontagsága ellené-
re idén is szemrevalóak 
(harapni valóak) voltak. 
Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a gyerekek kérdése-
ket intéztek Tarapcsik Sán-
dor aranykoszorús könyv-
kötő mesterhez a kiállítási 
anyaggal kapcsolatban. A 
szemfüles látogató, ha 
tüzetesebben szemrevé-
telezte Sebestyén Imre  
képes-levelezőlapgyűjtő 
kiállítását szebbnél-szebb 
nyakékeket fedezhetett 
fel a népviseletek között. 
Akinek ideje engedte be-
lelapozgathatott a Ne-
felejcs Nyugdíjas Klub 20 
éves jubileumi évfordu-
lója alkalmából készített 
Nefelejcs című könyv-
be, vagy kipróbálhatta a 

rongyszőnyegszövést, sőt 
megtekinthette  az alko-
tótáborban készült fest-
ményeket is. 

A gyerekeknek a játszó-
sziget mellett arcfeste-
tésre is lehetőségük volt 
a szülők felajánlásának 
köszönhetően. Kitünte-
tettjeinknek ez úton is 
gratulálunk, miközben 
jó egészséget és boldog-
ságot kívánunk Nekik és 
szeretett családjuknak. 
Az óvodásaink bájos 
műsora és az iskolások 
táncprodukciói sok szülő 
szívét megdobogtatták 
ebben az évben is. A lát-

ványos szüreti menet sok 
látogatót csalogatott  a 
„kisfalunkba”  a szom-
szédságokból is. Bízunk 
abban, hogy a Tihanyi 
Vándorszínpad vendég-
szereplése  és az Izsáki 
fellépők produkciói  a 
lakosság tetszését elnyer-
ték. Hisszük, hogy táncos 
lábú lakosainknak sikerült  
megmozgatni  a végtag-
jaikat  szüreti bálban.

Köszönöm  lakosaink 
segítőkész hozzáállá-
sát, figyelő tekintetét, jó 
szándékú észrevételeit, 
köszönöm, hogy oly sok 
éven át partnerek voltak 
abban, hogy az egykor 
hagyományteremtő szán-
dékkal megrendezett szü-
reti felvonulás mára falu-
nappá nemesedhetett. 

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
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Közösségi  ünnep!

Várjuk szíves megrendelésüket: Lantos István földmérő-ingatlanszakértő Telefon: 70/3600-158

- épületfeltüntetés,
- kitűzés,
- telekosztás,

- telekhatár rendezés,
- telekegyesítés
teljes körű ügyintézéssel.

2012 év községünk-
ben az évfordulók éve. 
Tavasszal az Általános 
Gazdakör és a Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub ünnepelte 
a  közösségük megalaku-
lásának 20. évfordulóját. 
Szeptemberben a Szü-
reti Felvonulásból  Falu-
nappá fejlődött  ünnepi 
esemény került 20. alka-
lommal megrendezésre. 
A közösségi eseményso-
rozat nyitó elemei mint  
a terménykiállítás, szüre-
ti felvonulás és a szüreti 
bál tartó pillérei voltak 
„évszázadokat” összekö-
tő ünnepi forgatagnak 
az elmúlt évtizedekben. 
Az ökumenikus istentisz-
teletek, a színpadi pro-
dukciók, a kiállítások, a 
lakosság tartalmas kikap-
csolódását és egymásra 
találását kívánták szolgál-

Tíz  perc mese minden nap!

Malom a malomban!

„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, 
a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére”  olvashatjuk Csernik 
Szende székely lábbábos bemutatkozását az interneten.

Azt, hogy Szende az iménti szavakat valóban  komolyan 
gondolja, arról meggyőződhettünk október 1-én mikor el-
látogatott a gyerekeinkhez.  Milyen házi feladatot kaptak a 
gyerekek?  Nem többet mint, hogy „kérjétek meg a szüleite-
ket, hogy 10 percet meséljenek nektek mindennap”. A láb-
bábozás kísérete mellett előadott mesemorzsákat   közös já-
tékokkal fűszerezte meg a székely mesemondó. A meséken, 
játékokon túl mondókákkal, és  találós kérdésekkel is készült 
Szende, amelyek közül egyet megosztok az olvasókkal. 

Mi az ? Erdőn vágják és az anyák kincset tartanak benne? 
Megfejtéseket (névvel és címmel ellátva) október 26-ig vár-
juk a könyvtárba.

A falunapi programok közt  a gyerekeket malomverseny-
re is csábítottuk. A házi verseny legügyesebb résztvevőit 
beneveztük a szeptember 29-i Malomközponti versenyre. 
A megmérettetésben az I-III. korcsoportba versenyző lur-
kók ( Törökfalvy Ádám, Törökfalvy Bence, Törökfalvy Ale-
xandra)  küzdelme nem eredményezett dobogós helyezést 
számunkra. A  IV. korcsoport képviselői (Balogh Dalma, 
Mészéros Bence és Fekete Zoltán) sikeresebben vizsgáztak. 
Komoly megmérettetések és kitartó küzdelmek végén Fe-
kete Zoltán  a IV. korcsoportban  II. helyezést ért el és 576 
Kbyte vásárlási utalvány  boldog tulajdonosaként várja a 
következő versenyfelhívást. Gratulálunk minden  verseny-
zőnek, aki vállalta az egyik legősibb táblásjátékban a meg-
mérettetést.

Bornemisszáné Varga Ilona
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„Mustot iszunk táncolunk, így mulatnak a szüretben mi-
nálunk…”

A szüret a mezőgazdasági munkák sorában éppen olyan 
fontos esemény, mint a tavaszi szántások, vagy a nyári 

aratás alkalmai. A nyári 
aratás után nagy aratóün-
nepet szoktak tartani, ősz-
szel ugyanígy, a szőlőszü-
ret végén. Örömünnepet 
tartanak, hiszen a gazdá-
nak és családjának a bor 
eladása az éves megélhe-
tést biztosítja. Egy biztos, 

hogy szüretkor összegyűlik a rokonság és a barátok is és 
munka közben vidáman viccelődnek, közösen énekelnek 
a maguk örömére. Hát így tettük mi is az óvodai „nagy 
család” Süni és Katica csoportosok daduskákkal, óvónők-
kel együtt szeptember 19-én délelőtt.

Tízórai után szép napos időben kikészítettük az udvar 
közepén álló terebélyes diófa árnyéka alá, az asztalokat, 
és a szüret kellékeit. Pl. szőlőt, tálakat, kancsókat, prést, 
darálót, poharakat. 
Előző héten megbe-
széltük a szüretelés 
folyamatát, így a gye-
rekek körcsoporttól 
függően vettek részt 
a munkafolyamatok-
ban. A nagyobbak 
Kati és Mariann néni-
vel szőlőt szedtek az 
óvoda hátsó udvarában. A kicsikkel és a középsősökkel 
együtt leszemezgettük (és persze kóstolgattuk is) a zama-
tos, mézízű fürtöket. Emike néni segítségével darálták és 
présbe rakták a leszemezett gyümölcsöt. Bár régen tapos-
ták a szőlőt, mi most kézzel nyertük ki a levét. Kis poha-
rakba töltve , koccintás mellett ízlelgettük a kész mustot. 
Akiknek kedvük volt táncra perdültek. A délelőtt folya-
mán az együttes munka révén fejlődött közösségi érzé-

sük, felhívtuk figyelmüket 
a hagyományok ápolására, 
finomodott kézügyességük, 
bővült szókincsük pl. put-
tony, prés, demizson, lopó 
stb. szavakkal. Fejlődött logi-
kus gondolkodásuk is a sok 
találós kérdés által:

- Sok szemével mosolyog, ha megnyomod kicsorog.
- Száron csüngő palota, gyöngyszem mindegyik szoba.
- Tű meg cérna nélkül gyöngyös függő készül, Isten te-

remtette az ember leszedte.
- Fidres-fodros az anyja, szépszemű a lánya, ezer ízű a 

veje.
Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy tartalmas szép 

délelőttöt töltöttünk együtt. 
Ancsi és Ági néni

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Balatonszárszón jártunk

Augusztusban megje-
lent egy országos pályázat 
„Őszi kirándulás” címmel 
az Erzsébet program ke-
retében. A lehetőség osztá-
lyoknak szólt, hogy 4 nap, 
3 éj, szállás és teljes ellátás 
1000 Ft/fő. Én a 3. évfolyam 
osztályfőnöke pályáztam 
és ennek köszönhetően 
Balatonszárszón lehettünk 
17 tanulóval szeptember 
27-30-ig Rakonczainé Mar-
csi kolleganőmmel. Az idő-
járás nagyon kedvező volt, 
a tábor dolgozói készsége-
sek, kedvesek, az ételek fi-
nomak, mindennap meleg 
vacsora. Az egész napos 
kiránduláskor és hazauta-
záskor is hideg csomagot 
kaptunk. A szülők össze-
fogásának köszönhetően 
minden programot meg 
tudtunk valósítani, mert 
biztosították a pénzt: oda-
utazás, kirándulás Tihany-
ba komppal, kisvonattal, 

az Apátság megtekintése. 
Balatonszárszón megnéz-
tük a József Attila Emlék-
múzeumot. Pénteken este 
a táborban a pécsi Boróka 
Színtársulat meseelőadását 
élvezhettük, szombaton 
délután pedig a Szüreti 
felvonulásban gyönyör-
ködhettünk. Két alkalom-
mal egy rövid pancsolást 
is megengedtünk a gyere-
keknek a Balatonban.

Köszönjük az ágasegy-
házi Önkormányzatnak, 
hogy a hazautazásunkat 
megoldották. Úgy gondo-
lom, minden kisgyereknek 
egy életre szóló élményt 
nyújtottunk. S végül köszö-
nettel tartozunk igazgató 
úrnak, hogy 2 tanítási nap-
ról elengedett bennünket, 
de őszintén mondjuk sokat 
okosodtunk.

Vízhányóné 
Kócsó Gyöngyi 

osztályfőnök

Citeraoktatás
Az izsáki iskolával együttműködve, egy pályázat keretein 

belül Bíró Jánosné énektanár heti két órában 12 tanulón-
kat oktatja a citerázás alapjaira. Reméljük, a zenész pa-
lánták már karácsonykor sikeresen be tudják mutatni az 
addig elsajátított ismereteket. 

Bisziok Enikő, Sebők Anikó, Balogh Dóra, Vér 
Klaudia,,Barta Alexa, Fekete Kristóf, Kanizsai Kitti, Bottyán 
Izabella, Tutó Andrea, Bisziok Mariann, Szmetena Katalin, 
Schulcz Valentina

Iskolai programjaink

Széchenyi Nap

Falunap
Iskolánk diákjai a Faluna-

pon is számot adtak tánc-
tudásukról. A Bulgáriában 
bemutatott Palotás kore-
ográfiájával nyitottuk meg 
az ünnepi műsort. A kitün-
tető címek adományozása 
után fellépet még a 3., a 

6., a 7. és a 8 osztály is. A 
múlt évben tanult táncokat 
mutattak be, nagy sikerrel. 
Nagy örömmel tölt el min-
ket, hogy iskolánk volt két 
pedagógusát is a kitünte-
tettek között köszönthet-
tük. Gratulálunk!

Hagyományainkhoz híven szeptember 21-én ünnepi 
műsorral emlékeztünk meg iskolánk névadójáról. Ekkor 
tűzték a nyolcadikosok, ünnepélyesen az első osztályosok 
mellére iskolánk jelvényét. A továbbiakban a felsősök 8 
csapatot alkotva színes, érdekes Széchenyi életével, mun-
kásságával, korával foglalkozó vetélkedőn mérték össze 
tudásukat. A PEPITÁK csapata (Fekete Z., Szabó M., Tor-
mási I., Dóka D., Völgyesi A., Szmetena B., Kamasz G., Har-
muth V., Gömöri M.) nyerte a versengést az OVERDORS 
SE, és a NAGYCENKI SASOK előtt.

Az alsó tagozatosok is mél-
tón megünnepelték ezt a 
szép napot. Ügyességi felada-
tokon keresztül bővítették 
tudásukat. Minden csapatnak 
három akadályt kellett leküz-
denie. Iskolánk névadójának 
feldarabolt fényképeit, a 
Lánchidat, pénzt stb. rakták össze. Mese lottót adtak fel, 
színeztek lóversennyel kapcsolatos képeket, valamint mese 
szövegét javították. Sportos feladatokat is teljesítettek. 
Akadálypályán kellett a „lovakat” sikeresen átvezetni. Zá-
rásként „hétmérföldes csizmában szaladtak a cél felé. A le-
gügyesebb csapatok ajándékot kaptak. Aki nem nyert az is 
egy kellemes hangulatban eltöltött vetélkedőn vett részt. 

A Széchenyi labdarúgó tornán a 2002.-2003. születésű-
ek második helyen végeztek. Sajnos a legnagyobbak csak 
negyedikek lettek.

BARANTA

Október 17. Pályaválasztási szül. ért. 7.- 8. o.
Október 17. Helyesíró verseny Lakitelek, 
Október 18. Helyesíró verseny Lakitelek, 
Október 19. Nemzeti ünnep. (8.o.)
Október 25. Fizikai felmérések leadása. 
Október 26. Bozsik egyesületi torna, Izsák  
  BÖGÖZ.
Október 27. Tanítási nap. Hétfői órarend. Bögöz.
Október 28. Bögöz, magyar verseny 
  (Tamási Áron élete)
Október 29–31. Őszi szünet.
November 1. Halottak napja
November 2. Őszi szünet.
November 5. Magatartás, szorgalom értékelése.    
  Fogadónap.
November 10. Tanítás nélküli munkanap.
November 13. Nyílt tanítási nap.              
November 14-15. KI MIT TUD?  Lakitelek Népfőiskola
November 17. Szülők-nevelők  bálja a Faluházban. 
  Óvoda-Iskola.

A baranta szó egy gyűj-
tőnév: a magyar hagyo-
mányos harci testkultúra 
különböző eszközös és 
pusztakezes, valamint lovas 
alkalmazásait takarja. Íjá-
szat, szablyavívás, botfor-
gatás, karikás ostor, harci 
játékok, tánc …és még sok 
más. A fizikai tevékenysé-
gen kívül megtanuljuk a 

fegyelmet, önfegyelmet a 
közösségi viselkedés sza-
bályait. Megismerkedünk a 
magyar hagyományokkal. 
Aki többet szeretne tudni 
erről, szeretettel várjuk az 
általános iskolában kedd 
délután 15 órakor az alsó 
tagozatosokat, 16 óra 30 
perctől a felsősöket.

Ártim János igazgató

Miért?- kérdezheted.

Az ovi műsoros meglepetése

2012. szeptember 15-én 
60 éves községünk 20. fa-
lunapját ünnepelte Ágas-
egyháza lakossága. Ebből 
az alkalomból sok szép 
műsorral kedveskedett 
a község apraja-nagyja, 

köztük óvodánk Süni cso-
portja is. Színvonalas, szép 
műsorral készültek, mellyel 
ének, vers és tánctusásukat 
mutathatták meg a szüreti 
felvonulók és családtagjaik 
örömére.
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Egészségügy

Civil szervezeteink életébõl

CUKORBETEGSÉG ÉS HEMOGLOBIN-A1C

Optimális
Még 

elfogad-
ható

Nem 
elfogadható

Hgb-A1C: kisebb 
6,5 % 6,6-7,4 % nagyobb 

7,5 %-nál

Éh.vc.: kisebb 
6,0 mmol/l

6,1-6,9 
mmol/l

 magasabb 
7,0 mmol/l

Pp.vc. 
(étkezés 
után):

kisebb 
7,5 mmol/l

7,5-9,0 
mmol/l

magasabb 
9,0 mmol/l

Érdekes, hogy korábban is kértük a HgbA1C vizsgálatot, 
de mostanában a médiában gyakran elhangzott és bi-
zony sok beteg még most sem tudja, hogy mi is ez? Egy 
régóta alkalmazott teszt, melynek segítségével a vércu-
korszint hosszú távú kilengéseit mérik, sikerrel alkalmaz-
ható a szívbetegségek kockázatának felmérésben is.

A hemoglobin A1c (HbA1c) szintje a vércukorszint hosz-
szú távú változásaitól függ, ennek segítségével képesek 
kiértékelni az orvosok azt, hogy mennyire sikeres a cu-
korbetegség terápiája. Ismert, hogy a cukorbetegség a 
szív- és érrendszeri megbetegedések kockázati tényező-
je, azonban ennek mértéke egyénfüggő. Mivel minden 
2-es típusú cukorbeteget alapvetően a magas kockázati 
csoportba sorolják, emiatt esetükben koleszterincsök-
kentő és vérnyomáscsökkentő készítményeket is kell 
alkalmazni. 

A keringésben a cukor fehérjékhez, illetve a vvs-khez 
kötődik, ezt nevezzük glikációnak. A glikáció mértéke 
számszerű összefüggésben áll az átlagos vércukorszint 
alakulásával. Minél magasabb az átlagos vércukor, annál 
több a glikált vvs. Ez a glikált vvs -Hgb-A1C- számszerűen 
jelzi, hogy alakult a beteg vércukorátlaga az utolsó 6-8 
hétben.

Normál érték: 4,5-6,3 %. Optimális glycaemiás kontroll: 
alacsony kockázat a szövődmények kialakulása szem-
pontjából.

Optimális: alacsony kockázat szövődményre
Még elfogadható: van már nagyérszövődményre koc-

kázat
Nem elfogadható: nagy a kockázat kis- és nagyérbe-

tegségre
Az optimális glycaemiás kontrollt a pácienssel együtt 

kell kialakítani egyénre szabva.
Figyelembe kell venni: a beteg életkorát, a fizikai akti-

vitást, a fizikai állapotot, a már meglévő szövődmények 
súlyosságát, a beteg szociális helyzetét. Idős, súlyos szö-
vődményes betegnél ne legyen soha hypoglycaemia, ne 
legyen extrém hyperglycaemia, ne legyen szoros a Hgb-
A1C (7,5-8 %), és így legyen panaszmentes.

A fenti adatokat azért írtam le részletesen, mert a kö-
zelmúltban született egy rendelet, amely a Hemoglobin 
A1c szintjét figyelembe véve határozza meg a szakor-
vosok által kiadott javaslatot az Inzulinok OEP támoga-
tására.

A naponta 4 x adott inzulinanalóggal felépített ke-
zelési rendszer eddig 100%-os támogatásban részesült. 
Az új rendelet szerint a 100%-os támogatottság csak 
abban az esetben marad meg továbbra is, ha az adott 
terápia elérte célját:  a vércukorértékek átlagát tükröző 
ún. HbA1C-érték egy megadott szint (8%) alá csökken. 
Ha ez nem teljesül, akkor a korábbi inzulinanalógok 
támogatottsága 50%-ra mérséklődik, vagy a beteg vá-
laszthatja a humán inzulinra való visszatérést, 100%-os 
támogatottság mellett. A rendelet e vonatkozásban két 
kivételt is megfogalmaz: 18 év alatti életkor (magas, de 
javuló tendenciájú HbA1C) vagy a kórelőzményben sze-
replő súlyos hypoglykaemia (rosszullétet okozó túl ala-
csony vércukorérték)

A rendeletet 2012. július 1. után kell alkalmazni, de a 
napokban lesz aktuális az első mérési határidő, mivel a 
6-8 hétnek meg kell lennie a mérés előtt. Nem egyszerű, 
sőt sok tényező és szempont ötvöződik, de a következő 
számban még írok erről.

Dr.Dull István
Háziorvos              

Meghívó
Az Ágasegyházáért Alapítvány

Családi napot szervez
2012. október 20-án

9-12 óráig
Anyukák és apukák szakemberek:

- gyermekorvos
- asztrológus

- természetgyógyász
- lelki gondozó

segítségét kérhetik.
Eközben a gyermekeknek képességfejlesztő 

Játszóház a csarnokban.

14-17 óráig
Játékos családi csapatverseny

(jelentkezés min. 5 fős csapatokkal 
Czira Zolinál)

20 órától
Kívánság-nosztalgia Disco 

DJ: Szélesi- Furkó-duó

Büfében: kávé-sör-bor-ásványvíz
Az esti program hozzájárulása 1500 Ft

Ez egyben tombola jegy, egy sör és éjfélkor 
egy pár virsli is!

Jelentkezhetsz:
Búsné Klári, Czira Zoltán, 

Török Hajnalka, Lehoczki Ferenc, 
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

Gazdálkodók
figyelmébe

A gazdálkodási 
napló és a táp-

anyag-gazdálkodási
terv adatainak 
elektronikus 

adatszolgáltatása

Az agrár-környezet-
gazdálkodási támoga-
tásban résztvevőknek 
a harmadik (2011/2012.) 
gazdálkodási évre vo-
natkozó gazdálkodási 
napló és tápanyag-gaz-
dálkodási terv adatokat 
2012. szeptember 1-jétől 
november 30-ig a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatalhoz kell 
benyújtani, az ebből 
a célból működtetett 
elektronikus felületen 
(„web-GN”) keresz-
tül: www.nebih.gov.
hu/nyomtatvanyok/E-
nyomtatványok.
A gazdálkodási napló 

és a tápanyag-gazdálko-
dási terv meghatározott 
adattartalmának elekt-
ronikus benyújtására a 
fenti határidőn túl nincs 
lehetőség. A benyújtás 
elmulasztása a 61/2009. 
(V. 14.) FVM rendelet 52. 
§ (3) és (4) bekezdése 
szerinti szankciót, vagy-
is az előző gazdálkodá-
si évre jutó támogatási 
összeg 30 % -kal törté-
nő csökkentését vonja 
maga után.

 Kötelező agrár-
kamarai regisztráció

Minden olyan természe-
tes személy és gazdálkodó 
szervezet, aki a törvény 
meghatározása szerint 
agrárgazdasági tevékeny-
séget folytat, kötelezetté 
válik az agrárkamarai tag-
ságra. A leendő kamarai 
tagok legkésőbb 2012. 
november 30-ig kötelesek 
a Magyar Agrárkamara 
honlapján (www.agrarka-
mara.hu) található online 
regisztrációs felületen be-
jelentkezni az agrárkama-
rai nyilvántartásba, vala-
mint befizetni a kamarai 
hozzájárulást (5.000 Ft) az 
ott közzétett 14100000-
10790649-02000004 számú 
elkülönített számlaszámra. 
Az on-line regisztrációban 
ingyenes segítséget nyújta-
nak a kamarai tanácsadók. 
Összeállította: Agócs Ber-
nadett – ÚMVP tanácsadó 
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: 
agocs.bernadett@agrarka-
mara.hu

Új nyugdíjast köszön-
töttünk a nyáron

Kedves Katona Ferencné Zsóka! 
Mire olvasod e sorokat, remélem már megkaptad a 

várva várt első nyugdíjadat. Köszönjük azt az önzet-
len segítőkészséget, amit embertársaidnak sok éven 
keresztül adtál. Odafent valaki mindig gondoskodik 
róla, hogy e rengeteg segítséget az idő folyamán, 
apránként visszakapod. Ezt a gondolatot a tapaszta-
lat mondatja velem… 
Most az életed új szakasza kezdődik. Meghívott 

vendégeid és én Bódi Irén: Az idő vonatán című ver-
sének idézetével kívánok hozzá jó egészséget és ak-
tív nyugdíjas éveket:

„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.

Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott -  az ifjúság.

Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.

Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.

Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.”

Borsodi Pálné
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2012 a kerek évfordulók 
éve kicsiny községünkben. 
1992-ben az ágasegyházi 
asszonyok a „Röpülj Páva 
Vetélkedő” hatására Szó-
rád István gazdaköri elnök-
höz fordultak egy kéréssel: 
Sokan szeretünk énekelni 
örömünkben, bánatunkban. 
Miért ne énekelhetnének 
közösen, egy népdalkörben. 
A hagyomány tisztelete és 
ápolásának szeretete hozta 
őket össze, ami olyan ma-
gas szintű értéket teremtett, 
mint a Népdalkör. A 20 éves 
kerek évfordulót Füredi Já-

nos polgármester nyitotta 
meg. Köszöntőjében kitért a 
népzene összetartó erejére, 
a tagság kitartó munkájára, 
mellyel Ágasegyháza hírne-
vét vitték határokon innen 

és túl. Köszöntötte a meg-
jelent vendégszereplőket, 
akik Izsák, Kecskemét-He-
tényegyháza, Kiskunhalas, 
Szabadszállás városokból, 
Ballószög, Bócsa, Soltszent-
imre községekből jöttek e 
jeles ünnep méltó megün-
neplésére. Majd az önkor-
mányzat nevében elismerés-
ben részesítette a tagságot, 
Szórád István alapítót és 
Nagy Tibort, aki jelenleg is 
önzetlenül vezeti a Boróka 
Népdalkör és Citerazenekar 
Egyesületet. 

Szórád István alapító el-
mesélte a kez-
detek nehéz-
ségeit, és az 
együttes meg-
alapítását. Kö-
szöni a sorsnak, 
hogy ma is az 
önzetlen tenni 
akarás segíti e 
kis közösséget. 
Kívánja, hogy 
az elkezdett 
hagyományt 
ezen az úton 
vigyék sikerrel 

tovább, hogy az ötvenedik 
évfordulót is együtt ünne-
pelhessük.

Nagy Tibor népdalkör ve-
zető ismertette a 20 éves 
mérföldkőhöz vezető utat. 

A tiszta forrásból származó 
népzenei anyagok őrzéséhez 
és továbbadásához bizony 
rengeteg munka, áldozatho-
zás, lemondás kapcsolódik. 
Az örömteli pillanatok sem 
maradtak el, hiszen számos 
szakmai sikert értek el kö-
zösen az elmúlt évek alatt. 
Közel 200 hazai és külföldi 
szereplés, tizenhat országos, 
megyei arany és sok-sok el-
ismerő oklevél lelkesíti a ta-
gok összefogását.

Az ünnepséget a vendé-
gek előadása tette még 
magasztosabbá, mely egy 
közös népzenei találkozóvá 
varázsolta e húsz év csodá-
latos összefogását.

Borsodi Pálné

Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó! Református szentek

Gazdaköri kenyérszentelő

Október hónap végéhez 
közeledve megkezdődik a 
hozzátartozók temetőjárá-
sa. Helyrehozzuk a sírokat, 
krizantémmal, őszirózsával, 
az elmúlás virágaival dí-
szítjük azokat. November 
1-2.-án Mindenszentekre, 
Halottak napjára készülő-
dünk. Talán már most mé-
csesek után nézünk, amiket 
alkalmas időben kivihetünk 
szeretteink sírjához. Az első 
és második világháborús 
emlékműnél már október 
közepén meggyújtanak 
egy-egy mécsest, amit fa-
lunktól messzire szakadt 
hazalátogatók hoztak, így 
emlékeznek háborúba 
odaveszett hősi halottaik-
ra. Ilyenkor sokan kelnek 
útra, hogy szeretteik sírját 

felkeressék. Ez az elhuny-
takra emlékezés időszaka. 
Emlékezünk mi is mind-
azokról, akik nem lehetnek 
már köztünk! Fájó hiányuk-
kal talán az évek múlásával 
már megbarátkoztunk, de 
ilyenkor ez az érzés felele-
venedik bennünk. 

A hívő ember gyászában 
és szeretteire való emléke-
zésben ott van Pál apostol 
vigasztaló üzenete: Ti ne 
gyászoljatok úgy, mint 
azok akiknek nincsen re-
ményük. (Tessz. 4,13) 

Mi is reményünk alapja? 
Ha életünk nem más, mint 
az örökkévaló, teremtő és 
megtartó Isten életében 
való részesedés, akkor Isten 
a mi személyiségünket is 
örökkévalóvá teszi, és ezen 

még a halál sem foghat ki. 
Lehet, hogy a halál pillana-
tában úgy érezzük, egy ki-
csit elengedte a kezünket, 
de odaát újra megfogja. 
Emlékezésünk alkalmával 
azt szeretnénk, ha valami 
bíztatóval, reménységgel 
távoznánk a sírok mellől. 
A mi emlékezésünkbe az 
örökélet reménye vegyül-
jön: ha meghalunk is, akkor 
is örökké az Úrral leszünk. 
Szeretteink sírja mellett 
állva merjük vigasztalód-
ni ezzel a tanítással. „Míg 
élünk, az Úrnak élünk, s 
ha meghalunk, az Úrnak 
halunk meg. Tehát akár 
élünk, akár halunk, az Úré 
vagyunk.” (Róm. 14,8)

Farkas János 
plébános

„A Krisztusban megszen-
telt hívő testvéreknek, akik 
Kolosséban élnek: kegyelem 
néktek és békesség Istentől, a 
mi Atyánktól.” (Kolossé 1,2)

Sokan azt gondolják, hogy 
azok a szentek, akiknek képét 
vagy szobrát látni lehet egyes 
templomokban. Mások azt 
hallották, hogy valamilyen ma-
gas egyházi elismerés, ha vala-
kit szentté avatnak, - viszont 
ennek is van egy első fokozata: 
előbb „boldoggá” kell őt nyil-
vánítani. Vajon mit tanít erről a 
Biblia? Miért szólítja az apostol 
az egész kolosséi gyülekezetet 
így, hogy „a Krisztusban meg-
szentelt hívő testvéreknek, akik 
Kolosséban élnek”? Vajon ki az 
„a valamennyi szent” (1,4), aki 
iránt a kolossébeli gyülekezet 
szeretete messze földön híres-
sé lett? 

Egyszer egy kisfiú nézett meg 

egy templomot az édesapjá-
val. A templomnak sok szép 
üvegablaka volt, rajta színes 
bibliai alakokkal. A kisfiú egy-
szer csak megkérdezte: „Édes-
apa, kik azok a szentek?” Az 
apuka rövid gondolkodás után 
az ablakokra mutatott: „Látod, 
ők azok, akiken átsugárzik a 
fény!” A szent az, akinek Is-
ten kezébe vette az életét. 
Az, aki tudatosan Jézus Krisz-
tusnak adta magát, őszintén 
átgondolva és megvallva, hogy 
„nem a magamé, hanem az én 
hűséges Megváltómnak, a Jé-
zus Krisztusnak a tulajdona va-
gyok.” (Heidelbergi Káté 1. kér-
dés-felelet) A szent szó eredeti 
jelentése az, hogy „félre tett”, 
„elkülönített”. Akik Kolosséban 
az egyedül igaz Istennek, az Úr 
Jézusnak „félre tették, elkülö-
nítették” az életüket, azok az 
apostol szerint mind szentek, 

mert többé nem a világé, nem 
is önmaguké, hanem Istené az 
életük! Ez neked is szól, ezt a 
lépést Te is megteheted, ked-
ves Olvasó! Isten már döntött 
melletted, amikor az Úr Jézus 
feláldozta szent életét teérted, 
átvállalva minden bűnöd bün-
tetését. Most Te jössz: szenteld 
oda Neki önmagad! Nála biz-
tosan nem találsz elutasítást… 
(János 6,37) S bátran hidd el: 
Sok-sok „református szentre” 
van szüksége ennek a mai, 
összekuszált világnak! Olya-
nokra, akiken átsugárzik Jézus 
fénye… (János 8,12) „Úgy ra-
gyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 
5,16). (Somogyi László lelkipász-
tor nyomán)

Pál László
 lelkész

Augusztus 20-a hazánk tör-
ténelmének mindig fontos, 
nagy jelentőségű napja volt. 
Államformától függetlenül 
maradandó tartalommal 
igyekeztek ezt a napot meg-
tölteni, még ha az ünnepnap 
jelentőségét más-más tar-
talommal ruházták is fel az 
egymást követő társadalmi 
formák. Egy biztos: 1083 au-
gusztus 20-a István királyunk 
szentté avatásának napja. 
Azóta ezt az évfordulót a ma-
gyar emberek zöme ünnep-
nek érzi, tudja. Az alkotmány 
ünnepe, az új kenyér ünnepe 
… Hozzánk, falusi embe-
rekhez ez az ünnep, az új 
kenyér ünnepe áll közelebb. 
Fiataljainknak és városlakó 
polgárainknak talán nem so-
kat mond ez a szó: Új kenyér! 
A parasztember valamikor 
az izzadtsággal megtermelt 
búzát „ÉLET” szóval illette, hi-
szen étkezésének alapja (mai 
napig) a búza őrleményéből, 
lisztjéből sütött kenyér volt. 
„Mindennapi kenyerün-
ket add meg nekünk ma.” 
Imádkoztak és imádkozunk 
érte ma is a mindenható, jó 
Istenhez. A búza megterme-
lése régen magasztos feladat 
volt és főként igen nehéz. A 
szántás, vetés, aratás, kéve-
kötés és a cséplés után ke-
rült a mag a hombárba és a 
malomba, ahol az igen jó mi-
nőségű magyar liszteket állí-

tották elő a kiváló, nagy 
sikértartalmú búzából. 
Ezekből a lisztekből sütöt-
ték aztán a családanyák a 
finom kerek kenyeret, a 
gyermekeknek a kis cipó-
kat, a tészta maradékából 
pedig a finom kenyér-
lángost. Bizony, a szegé-
nyebb családoknak ritkán 
jutott asztalára fehér, 
azaz búzalisztből sütött 

kenyér. Ők rozshoz jutottak 
hamarabb, örültek, ha rozs-
kenyérből jutott az asztalra, 
amit régen sok éhes gyermek 
ült körül. Szerették, becsülték 
a mindennapi kenyeret. A 
lehullajtott morzsáját is fel-
szedegették, leejtett darabját 
pedig felvették és bocsánat 
kérőleg megcsókolták. Ma 
már ezek a dolgok hihetet-
lennek tűnnek, pedig szüleink 
és korosztályuk még élő tag-
jai tanúsíthatják: Így volt! Ma 
már a gépek és a technika vi-
lágában „könnyebben” kerül 
az új kenyér az asztalra így 
augusztus 20-a táján. (Ámbár, 
ha a szántó-vető traktorost, a 
gabonát learató kombájnost, 
a kemence közelében izzadó 
péket megkérdezzük…)

Gazdakörünk életében leg-
fontosabb nap az „Új kenyér 
ünnepe” és megszentelése. 
Örökös elnökünk, Szórád Ist-
ván tanár úr valaha tanyájára 
hívta vendégül Farkas János 
tisztelendő urat és a gazda-
köri tagságot az „Új kenyér” 
ünnepén! Én bízvást mond-
hatom: hagyomány terem-
tődött ismét közösségünk 
életében! Hála az ötletgaz-
dának. Ez év augusztus 20-án 
(a tavalyihoz hasonlóan) Far-
kas János plébános úr látta 
vendégül közösségünket és 
barátainkat. A plébánia gyö-
nyörű parkjában (melynek 
gondozottsága mintaszerű 
és a plébános úr szorgalmát, 

a növények és az élet iránti 
szeretetét hirdeti) állt a sátor, 
alatta asztalokkal, padokkal, 
gyönyörűen megterítve. A 
fő helyen (az asztalfőn) ott 
pirosodott a nap ünnepeltje: 
az új kenyér. Az ünnepségre 
hivatalos volt Pál László refor-
mátus lelkipásztor is. Először 
plébános úr szólott, a tőle 
megszokott módon. Beszéde 
tiszta, tartalmas és megindító 
volt, melyet a lelkész úr szép 
verse tett még magasztosab-
bá ezekben a megható pil-
lanatokban. A kenyér meg-
szentelése után kezdődött az 
ebéd. Első fogásként Fekete 
János gazdatársunk felesége 
Erzsike által főzött finom le-
ves került az asztalra. Nagy si-
kere volt, köszönet a szakács-
nőnek. A második fogás: sült 
kacsacomb, petrezselymes 
burgonyával, salátával. Az új 
kenyér megszegésére Feke-
te János barátunkat kértük 
fel, aminek szívesen eleget is 
tett. A petrezselymes krumpli 
és a saláta asszonyaink ügyes-
ségét dicsérte, a kacsacomb 
sütése egy ezzel foglalkozó 
ballószögi fiatalember műve 
volt. Az ebéd fenségesre sike-
redett. Házigazdánk fáradha-
tatlanul kínált, húst darabolt, 
sürgött-forgott. Köszönjük 
ezt a rendkívül szívélyes ven-
déglátást, köszönjük a gyö-
nyörű helyszínt, köszönjük az 
irántunk tanúsított jóságát és 
azt, hogy az otthon maradt 
betegeinknek személyesen 
csomagolta az áldott kenye-
ret. Az ebéd után sütemé-
nyek és italok fokozták még 
kulináris örömeinket. Jó ízű 
beszélgetések, valódi ünnepi 
hangulat jellemezték a dél-
utánt. Emelkedett lélekkel, 
hálával telten gondolok erre 
a napra. Köszönöm…

Maradok tisztelettel: 
Keviczkei Sándor 

20 éves a Boróka Népdalkör 
és Citerazenekar Egyesület 

Nagy Tibor elnök átveszi  
az elismerést

A legifjabb szereplő
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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

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.
Fogászati sürgősségi ellátás: 
Kecskemét Piaristák tere 7.

Információ, porta: 06 76/514-000

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.: 76/200-064

Mindenszentek és halottak napja
Itt fekszenek csodásan ők  

      (részlet)

Múltunk – Tudja-e? SUDOKU

Angol nyelvi fejtörõ általános iskolásoknak

Született: 
Csernák Gergő (an: Fehér Éva Julianna),
Lajtner István  (an: Tóth Gabriella)
 
Házasságkötés:
Tóth Zsolt – Horváth Mariann
 
Elhunyt:
Virág Jenő (73),
Karsai Ferencné 
sz.: Kökény Mária Veronika (63)

Balatoni gőzhajózás Intés az öregebbek tiszteletére 

Aradi vértanúk
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk

Arany János: Magányban 
(részlet)

A Balaton Gőzhajózási Társaság 1846 áprilisában tartotta 
meg első közgyűlését, amelynek Kossuth javaslatára Szé-
chenyi István lett az örökös elnöke. Az első gőzhajó törzsét 
az Óbudai Hajógyárban építették, a hozzá való gőzgépet 
pedig az angliai Penn gyárból hozatták; a Balaton költő-
je után Kisfaludy névre keresztelték. A gőzöst figyelmes 
gesztussal Széchenyi 55. születésnapján, 1846. szeptember 
21-én indították első útjára a füredi kikötőből.

A Kisfaludy 300 utas szállítására volt alkalmas. I. osztályú 
termét Széchenyi felesége, Crescence ízlése szerint alakí-
tották ki: fehér és arany belső burkolattal, mahagóni osz-
lopokkal, tükrökkel díszítve. Ebédlőterem és könyvtár is 
volt a hajón. Jó ideig a Kisfaludy volt az egyetlen gőzös a 
Balatonon.

Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Bödők Zsigmond: 
Magyar feltalálók a hajózás és a vasút történetében)

„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón,
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul éltetek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak, s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.”

      (Kosztolányi Dezső)

Ők a gyökér a mélybe lenn, 
a messze nyugalomba, 
de én az ág s még mozgok itt, 
mint szélben a fa lombja. 
 
Kövér, bozontos hantjukon 
lakodalmas enyészet, 
holtukba halhatatlanok, 
derűsek és egészek. 

      (Kosztolányi Dezső)

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza 
Örökké visszamálljon rólad, ég! 
És annyi vér – a szabadság kovásza – 
Posvány maradjon, hol elönteték. 
Támadni kell, mindig nagyobb körökben, 
Életnek ott, hol a mártir-tetem 
Magát kiforrja csendes földi rögben: 
Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem!”

Válogasd szét a szavakat:   növények, állatok és tárgyak
 
 PLANTS ANIMALS OBJECTS
bird  ..........................................................................................................................
flower  .....................................................................................................................
dog  ..........................................................................................................................
cat  ............................................................................................................................
horse  .......................................................................................................................
tree  ..........................................................................................................................
chair  .........................................................................................................................
book  ........................................................................................................................
house  ......................................................................................................................
grass  ........................................................................................................................
A megfejtést hozd be a könyvtárba 2012. október 31-ig. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki.

1. Ki az az ágasegyházi személy, akiről az idei alkotótábor-
ban festmény készült?
a. Tímár Imre b. Téglás Mihály c. Fehér József

2. Ki töltött el leghosszabb időt rk. plébánián papként?
a. Váczi József b. Szabó József c. Károlyi Antal

3. Az Ágasegyházi Központi Iskolánál ki volt gyógypedagó-
gus tanár az alábbiak közül?
a. Villányi Pálné b. Mohácsy Ferencné c. Ballun Tiborné

4. Ki volt hosszú ideig „mindenki védőnénije” Ágasegyhá-
zán?
a. Firtling Endréné b. Somodiné Balogh Katalin c. Béres Erzsébet

5. Ki nem volt napközivezető az alábbi nevelők közül?
a. Bagó György b. Szórád István  c. Barta József1. 

A pályázat beküldési határideje: 2012. október 31.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágas-

egyháza, Kossuth tér 2.  
Szeptember havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/b, 3/c, 

4/c, 5/b, melyre helyes megfejtés sajnos nem érkezett.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István ny.tanár

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 
próbára tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. október 31..
Szeptember havi pályázatunk helyes megfejtője: Nagy 

Imre Ágasegyháza, Kossuth L. u. 28. 
A nyertesnek gratulálunk! 
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