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Tisztelt Ágasegyháziak!
Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy kezükben
tartják „NAPLÓ”-nk első számát, mely megjelenésének célja
az Önök tájékoztatása községünk életéről, intézményeink
munkájának, programjainak megismeréséről, a szolgáltatások igénybevételi lehetőségekről.
Munkatársainkkal arra törekszünk, hogy Ágasegyháza területén élők hozzájussanak azon információkhoz és ezáltal
új lehetőségekhez, melyek életkörülményeink javítását teszik lehetővé.
A jövőben rendszeres időközönként megjelenő kiadványunk lehetőséget biztosít arra is, hogy Önök megtegyék
javaslataikat, észrevételeiket, mellyel érdeklődési körüknek
megfelelően szeretnénk lapunk tartalmát kialakítani. Segítségükért előre is köszönetünket fejezzük ki.
Készüljünk együtt a jogszabály változások megismerésére, a közösségi programjaink kialakítására, településünk
arculatának közös elképzelésünk szerinti megvalósítására.

Röviden

Oldalainkon lehetőséget biztosítunk a helyi civil szervezetek munkásságának megismerésére és eredményeikről
folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakosság felé, ezzel is
segítve működésük hatékonyságát.
Rejtvénypályázatokkal, humoros írásainkkal gondolunk
szórakoztatásukra is, hogy borús napjaikat vidámabbá varázsoljuk.
Lapunkat Goethe gondolataival nyitjuk meg:
„Tetteidnek tudjál örülni,
más teteit tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre.”
Olvasásakor lelkükben kellemes feltöltődést kívánunk.
Minden kedves olvasónknak gazdagon megáldott karácsonyi ünnepekkel és eredményekben sikeres, boldog új
évvel köszöntünk..

Advent

Készülődés az ünnepekre.

§

Önkormányzati
tájékoztató

Testületi ülések, 2010. évi
programok
Programok

A Mohácsy Ferenc Faluház
és Sportcsarnokban történt

Szerkesztőség

Advent

Vallásfelekezeti hírek

Egyházi programok

Szórakozás

Életmód, olvasmány, rejtvénypályázat

Karácsonyra készülvén mindenkiben
ott motoszkál a jó szándék, hogy
feledve az év bosszúságait, békében
és szeretetben töltse el az ünnep
napjait. Ebben a rohanó kegyetlen
hajszában mindenkinek szüksége van
arra, hogy ne csak a rosszat, a jót is
észrevegyük, értékeljük magunk körül.
Ne csak szeretteinkre gondoljunk.
Nyissuk meg lelkünket azok felé is
akik egyedül, magányosan töltik el az
ünnepet. Fussa legalább egy meleg
kézfogásra, hogy tudja nincs egyedül.

Az apró kis csodák építik fel a nagy
csodát. Gondoljunk csak a főtéri, az
adventi gyertya gyújtására. Maguk a
kezdeményezők is meglepődtek, hogy
mennyien jöttek el a hideg, szeles idő
ellenére. A szertartást a gyerekek
műsorait az emberek ünneplőbe
öltöztetett lélekkel hallgatták végig,
amit a sütemények és a forralt bor illata
még édesebbé tett. Ezekben a békés
pillanatokban sejlik fel a remény, hogy
van értelme a várakozásnak. Közeleg
az újjászületés. Jó szívvel vennénk, ha

ez a kezdeményezés elindítana egy
folyamatot a hagyomány teremtés
útján.
A megvásárolt ajándék csak
a pénzről szól, a
lelkünk
a
sajátkészítésű, személyre szabott kis
csomagocskákban rejlik. Például: egy
jól sikerült fénykép egyedi tartójának
elkészítése és lehet egy tál sütemény
az
ügyes
kezű
háziasszonyok
receptjeiből vagy elég ha odafigyelünk
egymásra egy kedves szóval, egy rövid
beszélgetéssel.

Információ

Ügyeleti elérhetõségek,
anyakönyvi hírek

Szerkesztõség

Elérhetõség, hírdetésfelvétel

Riport néhány leendő olvasónkkal
Mit szólnának, ha megjelenne Ágasegyháza községben egy havi megjelenésű kiadvány a lakosság tájékoztatására, és miről szeretnének olvasni?

tassa a lakosságot az intézmények életéről. Legyen
érdeklődés felkeltő de szórakoztató is.

Szórád István:
Örömmel üdvözlöm a kezdeményezést és nagyon jó
ötletnek tartom a lap megjelenését. Törekedjen a tiszta tájékoztatásra. Szívesen
olvasnék benne a falugazdász friss információjáról,
mezőgazdasági írásokról,
adóbevallási határidőkről,
Ágasegyháza történetéről,
rejtvényes feladványokról.
Ismertesse a vallásfelekezeti programokat. Tájékoz-

Rácz Renáta:
Nagyon örülnék a lap
megjelenésének. Ez hiteles
tájékoztatást adna a községi programokról, hogy
a családok is könnyebben
tudjanak tájékozódni. Lehetőséget adna a fiatalok
kibontakozására is, leír-

hatnák véleményeiket, élményeiket a diákéletről.
Szívesen olvasnék a helyi
tehetséges alkotók munkáiról, életükről, hogy hogyan
jutottak idáig. Színes képeket is szeretnék látni benne,
jobban felkelti az emberek
figyelmét.

Füredi János:
Szerintem jó ötlet, csak
költséges megoldás, bejelentési
kötelezettsége

van a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium felé
és az engedélyezésük után
folytatható a kiadás. A bejelentő adatlapot megküldöm E-mail címedre. Javaslataimmal segíteni fogom a
munkádat.

Kecskés Józsefné:
Nagyon jó lenne ez a helyi
újság, csak nagyobb betűkkel kellene csinálni, hogy az
öregek is el tudják olvasni.

Most mondtam le a napi
újságot, mert rosszul látom
már nagyítóval is a betűket.
A lányaimnak és az unokáimnak is megmutatnám,
hogy van ilyen Ágasegyházán. Ha pénzért kínálnák,
ezt biztosan megvásárolnám.

Nagy Tibor:
Jó ötletnek tartom az elképzelést és támogatom
az életre keltését. Szívesen

olvasnék az őstermelőket
érintő tennivalókról, határidőkről, pályázatokról,
a lakosságot érintő önkormányzati rendeletekről, az
ifjúsági-iskolai és nyugdíjas
programokról, sport ill. vallásfelekezeti hírekről.

Békés,
áldott
karácsonyi
ünnepeket
és
eredményekben
gazdag
új évet
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
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Önkormányzati tájékoztató
Ha a központi költségvetés legfontosabb vonásait
próbáljuk kiemelni, ahhoz
az alábbi körülményeket
szükséges figyelembe venni:
A 2009. év közben megvalósított, illetőleg a 2010.
évtől hatályba lépő adó- és
járulékmódosítások
az
adóstruktúra olyan átalakítását célozzák, amelyben
kisebb súlyt képviselnek az
élőmunkához kapcsolódó
közterhek, ugyanakkor a
korábbiaknál nagyobb szerepet kapnak a fogyasztással összefüggő és a vagyoni
típusú elvonások.
A foglalkoztatás erősítése
érdekében 2010-ben folytatódik az élőmunkát érintő
közterhek, így a munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó markáns
csökkentése, amelyet a
tételes egészségügyi hozzájárulás és a magánszemélyek 4%-os különadójának
megszüntetése kísér.
Az adóbázis szélesítése
céljából számos törvénymódosítás lép hatályba 2010től, így például a személyi
jövedelemadóban érvényesíthető adókedvezmények,
mentességi jogcímek többségének
megszüntetése,
a külföldre kifizetett jövedelmek hazai adóztatás alá
terelése, a vállalkozói jövedelmek piaci viszonyokat
közelítő adóztatása.
A tőkére rakodó terhek
mérséklése, a vonzó befektetői környezet megteremtése érdekében változik
a társaságok adóztatása,
a 4%-os különadó megszüntetése ellensúlyozza a
társasági adó emelését. A
válságkezelés
keretében
ugyanakkor a társasági adó
számos elemének (például

fejlesztési adókedvezmény)
módosítása csökkenő elvonást jelent az adózók számára.
A 2010. évtől hatályba
lép több, a közteherviselés
egyszerűsítését célzó módosítás, amelynek legfőbb
eleme, hogy több elvonási
csatorna megszűnik, így
például a társas vállalkozások és a magánszemélyek
által fizetendő különadók,
a tételes egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a
munkavállalói és a vállalkozói járulék.
A vagyonarányos közteherviselés erősítése érdekében 2010-től hatályba
lépnek a nagy értékű vagyontárgyak utáni fizetendő közterhek.
Mivel Ágasegyháza pénzügyi helyzetét is alapvetően a központi költségvetés határozza meg, ezért
a fenti összefüggéseket
nem hagyhatjuk figyelmen
kívül.
Ennek alapján a felhalmozási kiadásaink tervezésénél
a 2009.évi kötelezettségvállalásainkból
indultunk
ki. Ennek alapján a Faluház
felújításához 11.380 ezer
Ft szükséges önerőként az
MVH pályázatához. 2009.
évben elmaradt a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése, mely tovább
nem halasztható, költsége
kb. 1.500 ezer Ft. Szintén
elmaradt a játszótéri eszközök ütéscsillapításának
kivitelezése mely kb. 1.000
ezer Ft-ba kerül. Elmaradt a
rendezési terv módosítása,
kb. 600 ezer Ft.
Mindezek összesen már
14.480 ezer forintot tesznek ki és akkor még nem
beszéltünk a 2010 évben ki-

írásra kerülő kisebb pályázatokról, melyhez önerőt
kell biztosítani.
A jelenlegi ismereteink
szerint ennek az önerőnek a mértéke 6.212 ezer
forint lehet akkor, ha nem
tervezünk hitelfelvételt. Ez
az összeg azonban sajnos
nagyon kevés, még egy
pályázathoz sem nagyon
elegendő.
Bevételeink között azonban hitel felvételével nem
számolunk sem működési,
sem felhalmozási feladatok
teljesítéséhez.
Mindennek érdekében,
valamint a következő évi
költségvetés minél pontosabb, megalapozottabb
elkészítéséhez az alábbi
tervezési irányelvek maradéktalan betartása szükséges:
* A 2009.évi költségvetést
érintő önkormányzati rendeletek határidőben történő módosítása.
* Az alapító okiratok felülvizsgálata és módosítása
* Racionális feladat és létszámgazdálkodás folytatása
* Hatékony vagyongazdálkodás
* A működéshez és a
fejlesztésekhez egyaránt
erősíteni kell a pályázatok
felkutatását, azokon való
sikeres részvételt és a saját
erő biztosítását
* Az intézmények zavartalan működésének biztosítása
Ezen tervezési irányelvek
betartása tehát elengedhetetlenül szükséges ahhoz,
hogy a 2010.évi költségvetésünk egyensúlyban legyen,
a tervezett bevételeink és
kiadásaink megalapozottak
és tarthatóak legyenek.

In memoriam: Török József

Az idő lassan jár, lassúságával
megcsalja
az embereket, és soha
sem tudjuk, mikor szólít meg minket a hívatlan halál. Ezért, hogy
értelmet nyerjen az
élet, megmérettetünk.
„Oldj és köss!” - szól a
parancsolat. - Mert a
halál: felelősség.
„Józsikát”, Török Józsefet, tanyagondnokunkat Ágasegyháza
szerte mindenki ismerte. Ha létezik olyan
ember, akiről lelkiismeret-furdalás nélkül
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kijelenthető az, hogy
felelősséggel, tisztességgel végezte a munkáját,
élte az életét, szerette
családját, hogy jellemes,
egyenes, „gerinces” ember volt, akkor őróla
mindezt el lehet mondani. Akiről szépítgetés nélkül le szabad írni, hogy
környezete
tisztelte,
szavának volt súlya, cselekedeteinek becsülete.
Akiről felhangok nélkül
elmondható, komornak
tűnő külseje mögött, érzékeny lélek, meleg szív
és gondoskodó jellem
lakozott. Pedig nem volt
simulékony,
könnyen
hajlítható ember. Talán
éppen ezért fogadta el
és szerette meg őt fenntartások nélkül majdnem
mindenki, akinek módjában állott az ő igazi emberségét megismerni.
Régi igazság: valamit
általában azért minősí-

tünk értékesnek, mert
az időtálló, mert az dacol az elmúlással. Egy
értékes életben szintén van valami olyan,
ami soha nem vész el,
sem a halállal, sem pedig az elmúlással. Egy
fejfa, egy urna, egy
sírkereszt csak megszakít valamit, de nem
egyenlő az elmúlás feneketlen
mélységbe
való zuhanással. Mert
a sors örök mementót
állít, ha él az emlékezet, mely megtölti azt
az űrt, amely utánunk
marad.
Éppen ezért, mi, „ágasiak” hisszük, hogy
„Józsika” nem elment
tőlünk, hanem valahová most megérkezett.
Oda, ahol nincsen elmúlás, és megőrzi őt
számunkra az emlékezet.
-kasfaze-

Új tanyagondok
Tájékoztatjuk Tisztel Olvasóinkat, hogy Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megüresedett I. számú tanyagondnoki állásra kiírt pályázatra beérkezett jelentkezők
közül a 2009. december 10. én megtartott nyilvános ülésén új tanyagondnokot választott Sípos Krisztina Ágasegyháza, Rákóczi u. 62 szám alatti lakos személyében. Az új tanyagondnok
a pályázati kiírásban foglaltak szerint 2009.december 15. én lépett munkába.

2010. évi programok

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanezen az ülésén elfogadta a község 2010. évi rendezvénynaptárát az alábbiak szerint
2010.január 22.

Széchenyi István Mat. verseny		szervezi Széchenyi István
Kistérségi iskolák		Általános Iskola
2010. február 5.
Diákfarsang jelmezverseny, discó		szervezi Széchenyi István
Helyszín a Faluház		Általános Iskola
2010. február 9.
Szavalóverseny gála, 5-8. osztály		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. február 18.
Mesemondó Gála 1-2 osztály		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. március 15.16 h Emlékműveink koszorúzása		szervezi Szociális
			Gondozási Központ		
2010. március 15.17 h Nemzeti ünnep, emlékműsor		szervezi Széchenyi István
Fáklyás felvonulás		Általános Iskola
2010. március 26.
KI MIT TUD		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010.március 30.
Húsvéti készülődés,
szervezi Széchenyi István
kézműves foglalkozás
Általános Iskola
2010. április 9.15h.
Szavalóverseny		szervezi: Szociális
			Gondozási Központ
2010. április 22. 9h.
A föld napja, csop. kerékpártúra
szervezi: Szociális
		
Gondozási Központ
2010. április 26.
Mezei futóv.y, Kistérségi Iskolák		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. május 3.
Anyák napja, alsó tagozatosok műsora		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. május 9.
Európa-napi játszóház
szervezi: Kovács Kinga
Ágasegyházán		Emlékalapítvány
2010. május 10.
Természetjárás a Madarak és fák
szervezi:Szociális
világnapja alkalmából		Gondozási Központ
2010.május 15.
Gyalogtúra a család nemzetközi		szervezi Mohácsy Ferenc
napjának tiszteletére		Faluház és Sportcsarnok
2010. május 22.
Gyermeknap		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. május 26.
IV. Generációk találkozója
		szervezi Szociális
			Gondozási Központ
2010. június 4.
9-12h Szemétmentes községünk		szervezi Szociális
Szemétgyűjtési akció		Gondozási Központ
2010.június 11.
Ballagás
szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. június 17.
Tanévzáró		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010.jún. 28-júl. 24.
Csere tábor
szervezi Szociális
		
Gondozási Központ
2010.júl. 4-júl. 11.
CSIPERO		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010.augusztus 31.
Tanévnyitó		szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010.szeptember 16. Széchenyi Focitorna,
szervezi Széchenyi István
Kistérségi iskolák		Általános Iskola
2010.szeptember 17. Széchenyi Nap		szervezi Széchenyi István
emlékműsor , vetélkedő 		Általános Iskola
2010.szeptember 17.

Települések egy középkori út mentén szervezi Önkormányzat
Társulás projektzáró értekezlete
2010.szeptember 18. FALUNAP		szervezi Önkormányzat
2010. október 1.
Idősek napja 		szervezi Szociális
			Gondozási Központ
2010.október 6.
Megemlékezés az aradi
szervezi Széchenyi István
vértanúkról
Általános Iskola
2010.október 22.
Nemzeti ünnepi emlékműsor
szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010.november 13.
Márton napi jótékonysági bál
szervezi Széchenyi István
			Általános Iskola
2010. november 28. Adventi gyertyagyújtás a főtéren szervezi Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
2010.november 29.
Szavalóverseny, 3 és 4 osztály
szervezi Széchenyi István
		
Általános Iskola
2010. december 3.
Mikulás kupa focitorna		szervezi Széchenyi István
Mikulás délután		Általános Iskola
2010.december 4.
Házhoz megy a Télapó		szervezi Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
2010.december 13-16. IV. Jászol varázsa kiállítás		szervezi Szociális
		
Gondozási Központ
2010.december 19.
Karácsonyi ünnepség		szervezi Széchenyi István
		
Általános Iskola -kasfaze-

2009. december

. oldal

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

A Mohácsy Ferenc Faluház és
Sportcsarnokban történt
November 28-i programok keretén belül TÁMOP
„Építő közösségek” pályázat és „ A közkönyvtárak
uniós programjainak 2009.
évi támogatása” című pályázat is kezdetét vette.
A Karácsonyi Készülődés
délutáni programjai a kézműves foglalkozással indultak.
A foglalkozáson elkészített díszeket a nebulók
saját maguk helyezték el
a főtéren felállított”nagyk
arácsonyfára”.
A nap következő eseményei is izgalomba tartották a mind a fellépőket,
mind a közönséget hiszen
a Mikulás -lesre nevezett
csapatok a nagyérdemű
előtt mutatták be a Mikulástörténeteiket. A fellépő
csapatokat mindenképpen
dicséretet érdemelnek, hiszen derekasan helyt álltak kedves jeleneteikkel. A
színdarabok mellett meglepetésként diavetítés is
volt, melynek témája természetesen a Mikulás volt.
A maci és képeslap kiállítás
mellett testvértelepülésünk
ünnepi szokásaiba is bepillanthattak az érdeklődők a
nap folyamán.
Ez úton is köszönetemet
és tiszteletemet szeretném
kifejteni az egyházaink vezetőinek, hogy a hagyományteremtő szándékkal

megrendezett gyertyagyújtást meghitté varázsolták.
December 1-én a Közkincs Kerekasztal a Mohácsy Ferenc Faluházban
tartotta ülését, ahol Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás vezetője Hamzáné
Lakó Judit nyitotta meg az
értekezést. A Kerekasztal
résztvevőinek Ádám Józsefné polgármester asszony
mutatta be községünket.
A szakmai megbeszélést
Polyák Albert a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet főtanácsosa vezette,
ahol Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 18 településének közművelődési
szakemberei
a kistérség
kulturális stratégia rövidtávú operatív programjáról
egyeztettek. A szakmai
munka után a Közkincs
Kerekasztal ellátogatott a
Li-Nett vállalkozáshoz ahol
Polgár Zoltán kalauzolta az
érdeklődőket. A Református templomba dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó lelkész
asszony és Ürögdi Erzsébet kántor egy karácsonyi
énekkel is kedveskedtek a
jelenlévőknek. Farkas János
plébános úr a katolikus
templom
kialakulásának
történetén felül beavatta
a résztvevőket az egyház

előtt álló felújítási elképzelésekről. A Szociális Gondozási Központ vezetője az
intézményi élet ismertetése végén a gyűjteményük
megtekintésére buzdította
a Kerekasztal résztvevőit.
Az egész napos program
zárásaképpen Ludnai Tünde a Kiskunsági Nemzeti
Park képviselője a Nemzeti
Park látnivalóira hívta fel a
figyelmünket az általa készített kisfilmmel
A kistérség kulturális stratégia rövid távú operatív
programjának megbeszélése közben tartott
szünetekben a Katona József Megyei Könyvtárban
működő EUROPE DIRECT
Információs Pont „5let(t)
- Magyarország 5 éve az
Európai Unió tagja” kiállítás, Dokáné Kovács Erika
kiállítása, továbbá maci és
képeslap kiállítás megtekintésére volt lehetősége a
szakmai program egyeztetőinek.
Bízzunk benne, hogy a
résztvevők
bepillantást
nyerhettek az itt élő emberek hétköznapjaiba.
2009 december 5-én már
14 alkalommal került megszervezésre a „ Házhoz
megy a Télapó” Ágasegyházán a csöppségeknek való
örömszerzés reményében.
Bornemisszáné
Varga Ilona

Rajzkiállítás

Az „első” munkanapomon egy rajzkiállítást néztem végig a Faluházban. Lelkem
borzongott és viaskodott az emlékeimmel.
Egymás után ismertem fel kicsiny falunk
lakóit benne és most én is szeretném, ha
megismernék alkotóját, hogy mi indította
el ezen az úton.
-Borsodi-

Dókáné Kovács Erika vagyok, már 21 éve viselem ezt a nevet.
Izsákon nevelkedtem, ott jártam általános
iskolába, ahol kislányként jártam rajzszakkörre, de a középiskola ideje alatt erre nem sok
lehetőségem volt. Nyomdásznak tanultam
és kéziszedő lettem 87’-ben. 90’-ben érettségiztem, 97’-ben virágkötészetet tanultam.
Dolgoztam az ágasi Univerben, a Postán, az
Óvodában. Férjhez mentem, 5 gyermekem
született. Főállású anya lettem, ami a legfontosabb feladatom. E mellett 2001-től orgonálok, nyár óta pedig kántor vagyok. 2006-tól az
Ágasegyházáért Alapítvány kurátora lettem.
Mostanában töprengtem el azon, ma olyan
közéleti dolgokkal foglalkozom, amivel 25
évvel ezelőtt középiskolás koromban. Taná-

raim észre vették azokat az adottságokat,
amelyekkel képviselhetem Iskolámat. Akkor
lepődtem meg igazán, amikor felkértek TVés Rádió bemondónak, járnom kellett beszédtechnikára, riportot készítettem, versmondó
versenyekre jártam, diákszínjátszó lettem.
Küldtek ezzel tapasztalatra táborba Szegedre, közművelődési táborba Szekszárdra és Siófokra képzőművészeti táborba.
Ma is szeretek táborban rész venni, mert átadhatom a gyerekeknek amit akkor tanultam.
Kovács Kinga Emlékalapítvány az ifjúság nyelvi, kézműves nemzetközi tábora egy kitűnő
példa, mert ki tudjuk egészíteni egymás adottságait egy igazi önkéntes munkán keresztül.

Az Ágasegyházáért Alapítvány szintén az ifjúságot célozza meg azzal, hogy tehetségüket
felfedezzük, megmutatjuk és bátorítjuk őket.
Bárkiben lehet felülmúlhatatlan tehetség, de
segíteni kell ezt megtalálni. Én például gyermekként szerettem meg a verseket. Ma is
írok, bár nem tanultam, azért nem hagytam
abba, mert költők (pl: Holczer József piarista
atya) erre kértek. Szeretek minden alkalmat
megragadni, ahol verssel, énekkel, rajzzal taníthatok tiszta érzéseket kifejezni. Sajnos sok
süket fül van, akik nem hallját a szív üzenetét.
Ugyanis a vers, ha dallamot társítunk mellé,
akkor énekké nemesedik. Ha ezt tiszta szívvel
tesszük, bizony kétszeresen imádkozunk. A
megrajzolt emberi arc pedig megelevenedik
egy kifejező szempárral., amely egyben a lélek tükre. Számomra holt lelkek nincsenek. Elveszíthetjük életünket, de lelkünk hallhatatlan
marad, ezért nem mindegy , hogyan élünk.
Idén kiállításon mutattam be azt a gyűjteményt, amelyre már a kilencvenes évektől készültem. Életemből egy-egy órát szenteltem
ezeknek az embereknek remélve, hogy örömet szerzek. Ma fordult a kocka, úgy érzem
ezek az emberek szereztek örömet számomra, hisz addig sem a „sebeimet nyalogattam”.
Ugye milyen egyszerű gyógymód: a szeretet
gyógyít?! Mi mindannyian értékes emberek
vagyunk, te is kedves Olvasó! Vigyáznod kell
magadra, családodra, környezetedre. Nyitott
szívvel és nyitott szemmel járj az utadon, vedd
észre ha valaki segítségre szorul! Legyen lelkiismeret furdalásod, ha nem teszed a jót, mert
azt jelenti, jó úton haladsz. Életünk végén el
kell számolnunk minden döntésünkkel, ezért
minden percünkkel is úgy kell élni, mintha az
utolsó lenne. Nem szeretem a háborúskodást,
veszekedést, ezért időnként a „hídember”
szerepébe kell bújni, hogy egy irányba haladhasson a szekér. A morális-, politikai-, gazdasági válság megmérgezi életünket. Ez mellett
egy nagy úr van, a pénz, ami nem boldogít.
Így karácsony küszöbén a mi Urunk, a kis
Jézus kopogtat. Hiszen a Szent családot senki
nem engedte házába, szegény kis „hajléktalanként” jött a világra. Ne hagyjunk hát senkit
magára, kívánom, kapjon a hit, remény, szeretet szállást szívünkben!
Áldott Karácsonyt kívánok!
Dókáné Kovács Erika

Saolin kung-fu

PROGRAMOK
December 7 - 18: III. Jászolkiállítás a Szociális Gondozási Központban
December 28-án: Pingpongverseny a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban,
December 28-án: Pizsama-party a Mikulás-les program szereplőinek a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
December 19. Karácsonyi Gála III. Jászolkiállítás eredmény hirdetése Mohácsy Ferenc Faluházban a Szociális Gondozási Központ szervezése
Sportcsarnok programjainak heti beosztása::
Hétfő: 19:00- Teremfoci
Kedd: 16:30 - 17:30
Areobic, 18:00 - 20:00 Kung-Fu
Szerda: 18:00-19:00 Hastánc
Csütörtök: 16:30-17:30 Aerobic, 19:00 Teremfoci
Péntek: 18:00 - 20:00 Kung-Fu
Szombat: 8:45 - 10:00 Hastánc

„Ne a szót keresd, mely mindent elmond,
Ne a tudást keresd, mely mindentudó!
Keresd a napot, mely mindent bevilágít!”
A shaolin (shaolin) szó jelentése: az erdő fái.
A kung-fu szó jelentése: idővel megszerzett
tudás, jártasság (valamiben), kemény munka,
mindig tanulni, nemes.
A saolin kungfu egy több mint 2000 éves kínai
harcművészet. Kialakulását sok legenda övezi. A
legvalószínűbb az, hogy buddhista szerzetesek
fejlesztették ki. Akkoriban sok támadás, fosztogatás érte őket, így templomaik és önmaguk
védelmére dolgozták ki ezt a harcművészetet.
A saolin szerzetesek sokáig a külvilágtól teljesen elszigetelve éltek, majd hosszú évszázadok,
évezredek után nyitották meg templomaik kapuit.
Magyarországon a 90-es években kezdődött meg a shaolin oktatása, kezdetben pedig,
ahogy napjainkban is, sokan összekeverik más
küzdősporttal, harcművészettel.
A kungfunak számtalan stílusa létezik. Két fő
csoportba oszthatóak, ezek a Wu Dang és a Saolin. Ezek tovább bonthatóak, a Saolin két fő
iránya az északi, amely inkább ütéseket használ,
és a déli, amely jobban szereti a rúgásokat. A
kungfu stílusok másik csoportosítása a külső és
belső. A külső stílusok először nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai felkészítésre és a technikákra, majd az idő előre haladtával ismertetik
meg a tanulót a stílus spirituális részével, míg a
belső stílusok épp a belső értékek fejlesztésével
kezdik.
A kungfuban nemritkán találkozhatunk fegyverekkel, állatstílusokkal. Jellegzetes fegyverek:
Chien, azaz egyenes kard, legyező, tao-kard,

azaz szablya, 9 szemű lánckorbács stb.
A kungfut gyakorló személy testfelépítése és
képességei alapján állatstílust is szokott kapni,
amely többek között lehet tigris, kígyó, fecske,
sárkány, daru, béka, sas, majom, sáska, stb. Kb.
500-féle állatstílus létezik, így tehát mindenki
megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.
A fegyverrepertoár is hasonlóan széles, de az
alapokat mindenki a 18 alapfegyverrel sajátítja
el. Egy fegyver (legyen az kuen, azaz bot, háromágú bot stb.) teljes megtanulásához egy év
szükséges; a kungfu megtanulásához viszont
egy élet is kevés. KUNG-FU verseny Lajosmizse:
Ágasegyházi Kung-Fu edzésre járó fiataljaink
decemberben részt vettek életük első kung-fu
versenyén. A Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola Sportcsarnokában megrendezett
Magyar Tradicionális Kung-Fu II. MIKULÁS
KUPÁN hét fiatal nevezettünk volt:
Berta Alexa, Szmetena Bettina, Józsa Gergő,
Józsa Gábor Mészáros Bence, Völgyesi Tibor,
Kupusz Csaba. Mindegyik versenyző fegyelmezetten, legjobb tudása szerint teljesítette gyakorlatát.
Helyezést értek el: Szmetena Bettina: ötállás 5-10 éves lányok kategóriában I. helyezést
ért el.
Berta Alexa: ötállás 5-10 éves lányok kategóriában II. helyezést ért el.
Kupusz Csaba: ötállás felnőtt férfi kategóriában III. helyezést ért el.
Berta Alexa, Szmetena Bettina, Benyó Lucsia
(Szalkszentmárton): tradicionális csoportos ötállás kategóriában II. helyezést értek el.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Jancsó Mónika
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Kedves Olvasó!
Karácsonyi köszöntőben
néhány gondolattal szeretnék segíteni, hogy az
esztendő legszebb ünnepe gyümölcsöző lehessen
mindannyiunk számára. Az
ünnepnapok elmúltával is
érezhessük, hogy lelkiekben, hitben, emberségben,
gazdagabbak lettünk 2009.
év karácsonyán.
Karácsony mindenekelőtt a
szeretet ünnepe, mégpedig
azé a szereteté, amellyel Isten
szeret minket. „A szeretetnek nem az a lényege,hogy
mi szeretjük Istent, hanem
hogy Ő szeret minket, és
elküldte Fiát engesztelésül
bűneinkért”(1Jn 4,10).
Jézus Krisztus születését
a 4. századtól december
25-én ünneplik. Karácsonyfát kb. a 16-17. századtól
állítanak. Minden család
életében fontos szerepet
kapnak az ünnepek, ki-ki
a maga módján ünnepel,
másként éljük meg ezeket
a napokat, mint a hétköznapjainkat. Ha karácsony
közeledik, mindannyiunkat
örömteli várakozás tölt
el. Várjuk az ünnepélyes
szép estét, a tündöklő fát,
a gondtalan együttlétet,
ajándékokat. De mindenkinek szüksége van arra az
ajándékra, akit a Teremtő
küld a világba, hogy Ő vilá-

gosságot gyújtson emberi
szívekben, ahol sokszor az
önzés, a felszínesség vagy
talán a gyűlölködés sötétsége vett tanyát. A hívő ember Karácsony legnagyobb
és legszebb ajándékát a
Betlehemben, Isten erejéből Máriától emberré lett
Jézusban találja meg, aki
azért jött, hogy szavával,
életének példájával megtanítson mindannyiunkat az
önzetlenségre, a felebarát
szeretetére, a megbocsátás
nagyszerűségére. Nem véletlen, hogy éppen ilyenkor
ünnepeljük Jézus születését
amikor legrövidebbek a
nappalok és leghosszabbak az éjszakák. Fényre,
világosságra vágyakozunk,
olyan fényre ami nem a
szemeinket kápráztatja el,
hanem fényt hoz megszürkült, vagy reményvesztett,
elbizonytalanodott
életünkbe. A karácsony villogó, sziporkázó fényén túl,
ezen az ünnepen találjunk
rá arra a fényre amely beragyoghatja hétköznapjainkat is. Hiszen Ő mondta:
„Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár
többé sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.” (Jn. 8,12)A szeretet ünnepén fedezzük fel mindannyian Isten nagy-nagy

szeretetét, mert a szeretet
nélkül a boldogságunkat
sem találjuk meg. Hányszor,
de hányszor kívántunk már
békés, boldog karácsonyt
egymásnak?! S vajon volte valami foganatja?Tiszta
szívből kívántuk-e vagy csak
megszokásból? Karácsony
ünnepén visszhangozzék
lelkünkben is: „ Dicsőség
a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Törekedjünk hát erre és nemcsak a
szeretet ünnepén , hanem
a szürke hétköznapokban
is, megszívlelve Wass Albert gondolatait:”Nyissátok
meg szíveteknek minden
ablakát,
és
eresszétek
be oda a napfényt, hadd
pusztítson ki belőletek
minden sötétséget ezen
a karácsonyon. A civódás,
pártoskodás nemzetéből
változzatok át a szeretet
nemzetévé, s lássátok meg:
attól a pillanattól kezdve
veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar
sors jobbra fordulásának
ez az egyetlen lehetősége.
Adjon az Úristen boldog,
áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag újesztendőt
mindnyájatoknak!”Wass
Albert
Farkas János plébános

Karácsonyi miserend.
Dec. 24 - én 24:00 órakor
Dec. 25 - én 8:30
órakor
Dec. 26 - án 8:30
órakor
Dec. 27 - én 10:00 órakor Borszentelés
( Az Arany Sárfehér Bor és Pezsgőrend kérésére ebben az évben az Ágasegyházi
R.K. templomban tarják János naphoz kötődő borszentelésüket.
A borszentelés után borkóstolásra is szeretettel várják a jelenlévőket.)
Dec. 31 - én 16:00 órakor év végi hálaadás.
Jan
1-én
8:30
órakor Újévi mise
Jan
3-án
8:30
órakor Vízszentelés

Szakáli Anna: Vaskereszt
Menj végig az úton,
fordulj a Széles-csapásra,
menj, míg elérsz,
a tölgyestől védett tisztásra.
Az út végén, tisztás szélén
vár a vaskereszt,
ha hozzá érsz, rabul ejt,
s nem ereszt.
Menj és az út elvezet,
hogy oda találj,
hol őseid lelke jár.
Megérintve a régi követ,
megrezdül benned is a lélek,
mert tudod, hogy itt voltak,
és tudod, hogy éltek,
tán hallod is már,
amint a vész közeleg:
Jön a tatár! - kiáltják jajongva,
és bújik, ki merre, s hova,
menekíti a zsenge életet,
hogy ingovány és nád takarja
legalább a gyermeket.
A falu elpusztult,
Mi megmaradt: por, hamu,

s a templom beomlott tornya.
Túl nagy a fájdalom,
a temetetlen holtakon
újjá nem épült soha.
Most itt állsz, érzed jelenlétüket,
s kitárod őseid előtt lelkedet,
és érzed, hogy kell ez az út,
a jel, mely őseidhez vezet,
mert nélkülük ez a föld
nem hordozna életet.
Pogány a magyar nem volt soha,
- nem ismer minket, ki másként tanítja ősidőktől ismerjük a keresztet,
s hordozzuk, mint a megfeszített...
Buzgó hittel a nép e jelet
a szent helyen felállította,
mert a hely szent és a miénk,
az ártatlanok vére szentté avatta.
A szent helyet el ne hagyd,
bár ezerszer üssön arcul
irigy hordák hada;
szülő földedet óvd, vigyázd,
s ha elmész, mindig térj haza.

Eltérő fogadtatás
Igeolvasás: Máté 2:1-12
„Amikor meglátták a
csillagot, igen nagy volt
az örömük...és leborulva
imádták őt.”
Ha kapunk egy ajándékot, örülni szoktunk neki.
Ez a normális. De sajnos
van olyan típusú ember,
aki egy ajándék láttán, nem
pusztán örömöt érez. Van
aki féltékeny lesz, mert
neki még nincs olyanja. Van
olyan ember is, aki mindent tudományosan megmagyaráz, így adott esetben találkozhatunk azzal
is, hogy valaki egy ajándék
kapcsán elkezdi kifejteni a
véleményét az ajándékról.
Káros, egészségtelen, rossz
minőség, jó minőség stb.
De mi köze mindennek a
karácsonyhoz? Jézus születéséhez?
Jézus születése a legnagyobb ajándék, amit az
ember valaha is kaphat.
Mégis mindenki másképp
fogadta az születésének
hírét.
Nézzük először Heródes
királyt. Hogy fogadta a kis-

dedet? Amikor a napkeleti
bölcsek viszik a hírt, hogy
látták a csillagot, Heródes
királyt nyugtalanság fogta
el. Nem öröm! Nyugtalanság! De miért? Hiszen csak
egy gyermek születésének
hírét hallotta? Azért mert
Jézust a zsidók királyának
mondták, és földi értelemben Heródes volt a király.
Vagyis: féltette a királyságát, a trónját. Féltékeny
volt. Ő nem értette, hogy
Jézus nem földi értelemben
király. Soha nem is akart az
lenni.
Aztán Heródes gyorsan
hívatta az írástudókat, főpapokat, hogy kifaggassa
őket. Hol kell megszületnie
a Krisztusnak? Az írástudók is megkapják tehát a
hírt Jézus születéséről. De
az ő reakciójuk szakmai,
tudományos. Itt sincs szó
örömről, a puszta ismereteiket mondják el. Azt,
amit a tanulmányaik során megszereztek, vagyis
elmondják, hogy Jézusnak
a júdeai Betlehemben kell
megszületnie. Egyszerűen
közlik a tényt.

A napkeleti bölcsek elindulnak tehát, hogy megtalálják a kisdedet. Meg is találják. És hogyan fogadják
ők a kisdedet? Leborulva
imádják a kis Jézust. Szívből
örülnek!
Mi hogy fogadjuk a karácsonyi örömhírt?
Netalántán féltékenyek
vagyunk? Nem akarjuk,
hogy valaki királya legyen
a mi szívünknek is?
Vagy egyszerűen csak
tudjuk, hogy karácsony Jézus születésének az ünnepe, ismerjük születésének
történetét és kész?
Vagy hasonlóan a bölcsekhez mi is leborulunk
előtte és imádjuk őt?
A bölcsek fogadtatása az,
amit Isten mindannyiunk
életében látni szeretne. Azt,
hogy szívből örülünk Jézus
Krisztusnak, aki érettünk
született erre a földre.
Fogadjuk hát be őt a mi
szívünkbe 2009 karácsonyán és legyen áldott a mi
ünnepünk, családi hajlékunk! Ámen
Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó

Az Ágasegyházai Református
Egyházközség alkalmai, programjai
Minden csütörtök 17 órakor bibliaóra
Minden szombaton 10 órakor gyermek istentisztelet
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet
Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden szerdán 16-18 fafaragó szakkör
Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.
Minden hónap utolsó vasárnapja családi istentisztelet, amelyen a hittanos gyerekek egy csoportja szerepel.

Ünnepi alkalmaink
2009. december 20-án Advent 4. vasárnapján 10 órakor istentisztelet. Az óvodás
hittanosok szerepelnek közöttünk.
2009. december 24-én 16 órakor gyermekek karácsonya
2009. december 25-26. 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
2009. december 31. 15 órakor Óévi hálaadó istentisztelet. Éves gyülekezeti beszámolóval.
2010. január 1-jén 10 órakor úrvacsorás istentisztelet.
2010. Januárjától minden páros héten csütörtökön BABA-MAMA.
Első alkalom: 2010. január 14. 1/2 10.
A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigondozásra, beszélgetésre.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől
megáldott boldog új évet kívánunk mindenkinek!

2009. december

Az influenza tízparancsolata
Ne felejtsük el, hogy
az emberiség legalább
2400 éve küzdi le az állandóan változó vírusokat. Úgyhogy először is
semmi pánik, másodszor
pedig bánjunk szépen az
immunrendszerünkkel,
és minden rendben lesz.
Az
influenza-oltások
hatékonyságával és veszélyeivel kapcsolatban
továbbra is élénk vita
folyik. Az egyik tábor a
hatóanyag veszélyeire
hívja fel a figyelmet, a
másik szerint
felelőtlenség kihasználatlanul hagyni a védekezés ilyetén módját.
Érdemes
figyelembe
venni azonban azt az
egyszerű tényt is, hogy
az immunrendszerünk
arra való, hogy megvédjen bennünket a vírusoktól, és kezelje a támadásokat. A probléma
inkább ott keresendő,
hogy az immunrendszerünkre nem fordítunk
elég gondot, és ma már
jóval kevésbé képes ellátni ezt a védő szerepet. Márpedig influenzaszezonban,
járvány
mellett érdemes lenne
odafigyelni, és egyszerű
dolgokkal megerősíteni
a szervezet védekező
rendszerét.
1. Kerüld a cukrot!
Különösen fontos ez
most, az év végi eszemiszom környékén, és leginkább a gyerekek vannak
kitéve a túlzott édességrohamnak. Ezzel az egy
változtatással sokszorosára növelhetjük az immunrendszer védekező képességét, hiszen mit sem ér a
C-vitamin, ha a sejtek helyette inkább a cukormolekulát választják. Napi 2 kis
palack szénsavas üdítővel,
vagy 3 pohár gyümölcslével 5 órára bénítjuk meg
a fehérvérsejteket, nem is
beszélve egy komolyabb
dózis csokoládéról...
2. Színes zöldség, hüvelyesek
Fogyassz több friss zöldséget, gyümölcsöt csak
módjával (merthogy vitamin úgysincs benne, cukor
viszont igen), ellenben a
hüvelyeseknek itt az ideje.
Olyan ásványi anyagokat
és más növényi tápanyagokat tartalmaznak, amik
elengedhetetlenek az immunrendszer
optimális
működéséhez. Lehetőleg
válassz mindenféle színű
tápanyagból, és nyugodtan hagyatkozz a mirelitre
is: legtöbbször tartósítószer és egyéb adalékanyagok nélkül készülnek, és
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praktikus megoldás az
időszűkében levők számára.
3. Kezeld a stresszt!
Csökkenteni nem lehet, hiszen valakinek az
életében vagy van, vagy
nincs. Amin változtatni
tudsz, az a te hozzáállásod. Akárhogy is éred
el - meditáció, illóolajok,
könyvek, barátok -, fontos, hogy ne aggaszd
magad, ne idegeskedj. A
stressz csökkenti annak
az immunoglobulinnak a
mennyiségét, ami semlegesíti a vírusokat és más
kórokozókat a bélrendszerben.
4. Aludj eleget!
Ezt sem lehet elégszer
hangsúlyozni: a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szükséges az
immunrendszer optimális
működéséhez.
Ilyenkor
újul meg a szervezet, sok
létfontosságú folyamat
csak a kielégítő alvás következtében zajlik le. Oldd
meg valahogy, hogy minden nap jusson rá elég
időd.
5. Kerüld az alkoholt és
a cigarettát!
Ezek az anyagok gyulladásban tartják a szervezetet, és bár akad, aki
fehérbort javasol az influenza megelőzésére, a
legtöbb orvos mégis óva
int tőle. A cigaretta csökkenti a vér oxigénellátását
és felemészti a C-vitaminkészletet, az alkohol pedig a B-vitaminokat vonja
ki, ezáltal stresszesebbé
is tesz - amellett, hogy
gyulladásos
folyamatokat okoz a szervezetben.
Legalább egy pár hétre
tartsd távol magad tőlük így legalább megláthatod,
mennyivel tisztábbak a
gondolataid, és a szervezeted is ezek nélkül.
6. Pótold a D-vitamint!
Rengeteg baj - többek
között a rákos megbetegedések - forrása a Dvitaminhiány. Ha valami,
ez valóban népbetegség
a bolygó legnagyobb
részén, és sokan nem is
tudják, mekkora problémát jelent. Már 1800-ban
rájöttek, hogy a tüdőbetegeket napsütötte helyre kell küldeni, hiszen ott
jóval nagyobb eséllyel
gyógyulnak meg. Ma már
rengeteg tudományos kutatás támasztja ezt alá.
Sajnos pont a téli hónapokban jutunk kevesebb
napfényhez, így - egy kiadós, napfényes síelés híján - a D-vitamint pótolni
kell. Ez nem annyira egyszerű, mivel túladagolható, ezért először érdemes

megméretni, hogy is állunk D-vitaminnal: ideálisan 50-70 ng/dl között
van ez az érték. Ha a mérés bonyolultnak hangzik
számodra, dr. Mercola
például minimum napi
1000-2000 NE D-vitamin
bevitelét javasolja, ami
messze van még a túladagolástól.
7. Testmozgás!
Ha eddig nem tetted,
most itt az ideje elkezdeni - szépen, fokozatosan. Az edzés javítja a
vérkeringést, ezáltal az
immunrendszer elemei is
gyorsabban, könnyebben
jutnak el rendeltetési helyükre, és így képesek elkapni a vírust, még mielőtt
az elterjedne a szervezetben. Ráadásul a stresszt
is csökkenti, és számos
egyéb jó hatása van.
8. Létfontosságú olajok
Amúgy is szükség lenne
rá, de járványos időkben,
immunrendszer-erősítéshez elengedhetetlen például az Omega-3. Lehetőleg tiszta, tengeri halból
vagy kagylókból származó
olajat szedj, ezzel nagyban
növelheted a szervezet védekezőképességét. A másik csodaszer a kókuszzsír,
vagy -olaj: kifejezetten
erősíti az immunrendszert,
és csodálatos hatással van
a szervezetre.
9. Moss kezet!
Roppant
egyszerűnek
hangzik, mégis a cukron
kívül ez a másik legfontosabb tanács. Az, hogy a
szervezetünknek mennyi
kórokozóval kell megküzdenie, azon múlik,
mennyire tudjuk tisztán
tartani magunkat és a
környezetünket. Nem kell
pánikszerű sterilizálásba
fogni, vagy maszkot viselni. De a tömegközlekedési
eszközökön való utazás,
iskola, edzés vagy munkahely rengeteg lehetőséget
ad a fizikai érintkezésre a
vírusokkal. Sokszor, gyakran, állandóan moss kezet, ezáltal csökkented az
esélyét annak, hogy az arcodra, és ezáltal a szádba,
orrodba kerüljenek a kórokozók.
10. Menj ki a szabadba!
Nem a belvárosi buszmegállóra gondolok, hanem a természetre. Hetente legalább háromszor
szükséges lenne valami
kevésbé szennyezett környéken sétálni egy órát,
vagy akár többet is. Ha
hétvégén süt a nap, kötelező a nagy séta: fokozza
a
D-vitamin-termelést,
csökkenti a stresszt, javítja
a vérkeringést, és az oxigénellátást is.

Történet tanulsággal
ABLAK
Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon
kórteremben.
Egyikük
mindennap délután felült
az ágyban egy órácskára,
hogy ezzel megmozgassa a
szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához
közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak
feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek
a családról, feleségről, gyerekekről, a katonakorukról,
a nyaralásaikról, ahogy az
szokásos ilyen helyzetben.
Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután,
amikor felült, azzal töltötte
az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát
az ablakon át a kinti világból.
A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte
csak ezek a színes beszámolók tartották életben,
már alig várta őket, ez volt
minden változatosság az
életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített
parkra nézett. Vadkacsák
és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak
távirányítós játékhajóikkal

rajta. Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig, egymásba felejtkezve. Miközben
az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta
le a kinti világot, a másik,
folyton fekvő behunyta a
szemét és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg
délutánon az ablak melletti
ember egy, a parkon átvonuló karneváli menetről
beszélt. Bár a folyton fekvő
ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes
leírása alapján. A napok és
hetek teltek.
Egy reggel a betegeket
fürdetni készülő nővér az
ablak melletti embert élettelenül találta az ágyában,
mert az éjjel csendben elaludt örökre. Elszomorodva
hívta a személyzetet, hogy
kivigyék az elhunytat.
Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső
ágyon fekvő beteg kérte,
hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen
segített, kényelembe helyezve őt azon az ágyon,
majd magára hagyta.

Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult
az ember, és megdöbbenve látta: ..........az ablak egy
tűzfalra néz. Megkérdezte
a nővért, mi történhetett
az eltávozott szobatárssal,
hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot.
A nővér elárulta, hogy az az
ember vak volt, nem láthatta a falat sem. Valószínűleg
csak bátorítani akarta Önt!
- mondta a férfinak
Tanulság:
Igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem
törődve saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva
csökkenthetjük őket, de ha
derűnket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal,
megsokszorozzuk azt.
Ha gazdagnak szeretnéd
érezni magad, számold össze azokat a dolgokat az
életedben, melyeket nem
vehetsz meg semmi pénzért.
Minden nap ajándék az
élettől, így becsüld meg a
napjaidat, melyek száma
- bármilyen sok is jusson véges!

REJTVÉNYPÁLYÁZAT
A rejtvény
megfejtése egy
állatnév.
A megfejtés
leadható a Mohácsy Ferenc
Faluház és
Sportcsarnokban,
2010. január 5-ig.
A megfejtők
között könyv
ajándékot
sorsolunk ki és
a nyertes nevét,
címét
a következő
számunkban
olvashatják.

HUMOR
Kovács: Halló, itt a tűzoltóság? Kérem jöjjenek gyorsan, ég a házam!
Tűzoltóság: Na és, hogyan jutunk el magához?
Kovács: Hát a múltkor még volt az a nagy piros autójuk...
Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi napi teendőid közé.
Az univerzumban kell lennie értelmes életnek a Földön kívül. Legékesebb bizonyítéka ennek, hogy egyik se próbálja felvenni velünk a kapcsolatot.
Bámulatos, hogy az a rengeteg dolog, ami egy adott nap a világon történik,
mindig pont belefér az újságba.
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Névjegy
Borsodi Pálné
Születtem: Izsákon, 1956.
július 25.
1974-ben érettségiztem a
Közgazdasági Szakközép
Iskolában, még ebben az
évben Ágasegyházára kerültem az Általános Iskola
alkalmazásában. 1982-ben
középfokú végzetségemre
épülő felsőfokú szakvizsgát
szerezetem költségvetési
szakon. 1988-ban munkám
elismeréseként művelődésügyi miniszteri dicséretben
részesültem. 1992-től a vállalkozói szférában dolgoztam, majd 2003-ban újabb
felsőfokú szakvizsgát szereztem vállalkozói szakon.
2005-től betegségem miatt
munkaképességem megváltozott, de nem adtam

fel. Karitatív programok
lebonyolítását, szervezését
intéztem. Nagy kihívásnak
tekintem újságunk szerkesztését, és munkámmal
azon leszek, hogy segítsem
községünk tájékoztatását
és összefogását.

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
Háziorvosi rendelő ügyeletét
a rendelési időn kívül hétköznap
17:00 - 08:00 h-ig, valamint szombat,
vasárnap és ünnepnapokon
00:00 - 24:00 h-ig
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.
Rendőrség központi ügyelet: 107
Polgárőrség: 20/427-6907 Kókai Sándor
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. Tel.: 76/388-184
Védőnői Szolgálat: Ágasegyháza,
Árpád krt. 22/b. Tel.: 76/388-012
Mohácsy Ferenc Faluház és
Sportcsarnok Ágasegyháza,
Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
2009. október 1-től
Születettek: Kamasz Dorina (an: Oldal Mónika),
Gyarmati Regina (an: Péter Györgyi)
Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Kókai József(64), Rigó Erzsébet(89), Török József(45), Bodor Imre(75), Kotán Ferencné szül:
Farkas Zsuzsanna(87), Csatai Ferenc(60).
Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja
lapunkban minden hónap 5-ig a szerkesztőségben.
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

Az ünnepi asztalra ajánljuk
Előétel: Pikáns májpástétom pirítóssal
Hozzávalók: 1 csomag csirkemáj, 1 púpozott evőkanál
zsír vagy vaj, 1 késhegynyi majoránna, 1 gerezd fokhagyma, 3 tojás, 20 dkg vaj, 1 kiskanál mustár, törött bors, pástétomfűszer, citrom.
Elkészítés: Egy csomag csirkemájat vásárolunk, a szívet
kiválogatjuk belőle, ez majd egy levesbe kerül ízesítőnek.
Megforrósítunk egy púpozott evőkanál zsírt vagy vajat,
és a májat beletesszük. Egy késhegynyi majoránnával és
egy gerezd fokhagymával ízesítve, lassú tűzön 5-8 percig
sütjük. Időnként megforgatjuk. Kihűtjük, majd 3 kemény
tojással együtt átdaráljuk. Habosra keverjük 10 dkg vajjal,
egy kiskanál mustárral, csipetnyi törött borssal és pástétomfűszerrel. Vizes kézzel korong alakra formázzuk, és
kivizezett kis tányéron a hűtőszekrényben hagyjuk megdermedni. Tálaláskor a tál közepére fektetjük a most már
szeletelhető keménységű pástétomot, tetejére egy karika
cikkekre vágott citromot teszünk.
Főétel: Domony-völgyi fatálas
(sült csirke, burgonya, köretek)
Hozzávalók: 1 csirke (1-1,2 kg), 1-1,5 kg burgonya, 20 dkg
füstölt szalonna, 2 fej vöröshagyma, 5 dkg margarin, ízlés
szerint só, majoránna, csirke fűszer-só, magyaros fűszer-

keverék
Elkészítés: A csirkét megtisztítjuk, megmossuk, feldaraboljuk, lecsöpögtetjük, majd megszórjuk majoránnával, fűszer-sóval, magyaros fűszerkeverékkel és
1-1,5 órán át állni hagyjuk. A vékony szeletekre vágott,
bevagdosott szalonna felét a beáztatott római tálba
helyezzük, erre terítjük a meghámozott, megmosott,
vékony karikákra vágott burgonyát, enyhén megsózzuk, erre rendezzük a befűszerezett, előkészített húsdarabokat, rászórjuk a megtisztított, vékony karikákra
vágott vöröshagymát, kissé megsózzuk, rámorzsoljuk
a margarint, és rátesszük a maradék szalonnaszeleteket. A tálat lefedjük, hideg sütőbe helyezzük, és a
csirkét magas hőmérsékleten készre sütjük. Melegen,
salátával kínáljuk.
Desszert: Tejes pite
Hozzávalók: 5 dkg cukor, 5 dkg vaj, 2 tojás, 35 dkg liszt,
1 liter tej
Elkészítés: A cukrot, a vajat és a tojást robotgéppel összekeverjük, majd felváltva öntjük hozzá a lisztet és a tejet. 5 percig a legkisebb hőfokon sütjük, utána pedig a
legmagasabbon. Ha kicsit megbarnul a teteje, akkor jó.
Lekvárral vagy csoki öntettel a tetején tálaljuk.

Szent este
Szent este? Valóban
december havában született Jézus Krisztus? Én
úgy tudom, hogy nyáron
született. (A szerző arra
utal, hogy a régi naptárak különbözőek voltak.
Az egyiptomi, a kumráni
esszénus, vagy a római
birodalom naptára mind
más-más időpontban jelölte meg az év kezdetét,
következésképpen a kitüntetett alkalmak is máshová estek. A szerk.)
Jézus születését úgy „ünnepeljük” mint a szeretet
napját. De jó is lenne, ha
valóban így történne. Az
ünnep, a karácsony azonban -mint miden egyébelkorcsosult. A külsőségek,
a látszat, a formaságok, a
nagy eszem-iszom ünnepe
lett. Az örömhírt belepte
a képmutatás dezodor illatú pora.
Környezetünkben és a
világ más pontjain is háborúk,
testvér-testvér
elleni harcok, öldöklések tizedelik az emberiséget. Az úgynevezett
első világháború (1914)
óta folyamatosan tart.
Az úgynevezett szeretet
ünnepén ártatlan csecsemők, kisdedek halnak
meg, ami égbekiáltó bűn!
Ennél nagyobb bűnt nem
tudok elképzelni.
Várjuk a Megváltót, várjuk az égi hatalmak jelzéseit. Óhajtjuk, hogy a
megígért Mennyei Jeru-

zsálem „leszálljon a Földre”, mert az ember, mint
Isten képmására teremtett, angyali képességekkel rendelkező lény, egyre
inkább lefelé csúszik azon
a lejtőn, amely a teljes erkölcsi széthulláshoz, megsemmisüléshez vezet.
Az ember gyarló, esendő és türelmetlen. A
János jelenések könyvének 6. részében, a 9., 10.
és 11. versben található
az emberi türelmetlenség bizonyítéka: „És mikor felnyitotta az ötödik
pecsétet, látám az oltár
alatt azoknak lelkeit, akik
megölettek az Istennek
beszédéért és bizonyságtételéért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy
szóval, mondván: Uram,
te szent és igaz, meddig
nem ítélsz még, és nem
állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön
laknak? Akkor adatának
azoknak egyenként fehér
ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés
ideig nyugodjanak, amíg
beteljesedik mind az ő
szolgatársaiknak,
mind
az ő atyjokfiainak száma,
akiknek meg kell öletniök,
amint ők is megölettek.”
Van kiút? Emberileg ez
lehetetlen. Az ember képtelen levetni gyűlöletes
arcát. Ezt saját magamon
is tapasztalom!
Az Istent, mint örökkévaló létezőt, akit az em-

ber még csak felfogni sem
képes, csodás, de véges
szellemével, nagyon komolyan kell venni. „És láték egy nagy fehér királyi
széket, és rajta ülőt, akinek tekintete elöl etűnék
a föld és az ég, és helyök
nem találtaték.” (János,
Jel. 20. rész, 11. vers) Az
ember szinte semmit sem
tud a kezdet kezdetéről, a
teremtésről, s arról sem,
hogy az energia hogyan
keletkezett és az hogyan
állt össze anyaggá, illetve
aggyá, hiszen az atomok
nem találhatták ki, mert
nem tudnak gondolkodni. Evolúció? Ez csupán
egy „modern mese”! Annyit azonban a józan ész
felfoghat, hogy a teremtés nem véletlenszerűen
következett be, s nem a
tudósok által kiagyalt tanok szerint valósult meg,
vagyis nem valamiféle
„őskotyvalékba” csapott
bele a villám, s ezáltal keletkeztek azok a körülmények, amelyekben kialakulhatott az élet. Ennek a
valóságalapja nulla!
Amikor közeleg a karácsony, pánikba esem.
Rengeteg fenyőt, fiatal
hajtást legyilkolnak (én
ezt gyilkosságnak tartom)
a világon, hogy néhány
napra, esetleg néhány
hétre feldíszítsék vele a
szobát, s aztán az elszáradt vagy még el sem száradt, elpusztult fenyőcs-

két kidobják a szemétre.
A karácsonyból üzletet
csináltak, nyerészkedésből
pusztítják, irtják a természetet, vagyis a mammont
szolgálják. Ez a szörnyű
művelet már szimbólummá vált, hiszen az ember a
természet legyilkolásával
a saját fajtáját is gyilkolja.
Valaki kitalálta ezt a butaságot (a fenyővel való
ünneplést), s az emberek
pedig követték a butaságot. A hitnek ehhez semmi köze.
Én úgy képzelem el a
szeretet ünnepét, hogy
ilyenkor
szakadatlanul
imádkozni, böjtölni és vezekelni kellene bűneink
bocsánatáért, nem pedig
tokát és hájat növeszteni, s drágakövekkel, meg
arannyal, ezüsttel kirakott
palástban és cifra pásztorbottal, meg süveggel farizeusként tetszelegni az
emberek és a becsapott
hívek előtt.
Most, amikor Hendel
csodálatos remekművét,
a Messiást hallgatom, kissé optimista vagyok: az
ember képes bizonyos
„csodákra”, hiszen éppen
Hendel oratóriuma bizonyítja azt, hogy lakozik az
emberben egy másik én,
akit az isteni kegyelem őriz
Jézus Krisztus által. Csakis
ez a „megoldás” jelentheti
a kiutat az erkölcsi romlásból és semmi más.
Budai Kulcsár János
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