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Az évvégén, az újesztendő küszöbén vissza és előre te-
kintünk. Az emberek ilyenkor általában számadást ké-
szítenek, leltároznak, emlékeznek, talán egy kicsikét el-
merengnek. Néhányan fogadkoznak  És vannak - sajnos 
- sokan, akiknek lelkére rátelepedik a reménytelenség 
sötét tudata, és szorongva fürkészik, mit hoz a jövő.

Mert - valljuk meg őszintén - vannak ebben az ország-
ban - így településünkön is - nagyon sokan, akik bizony 
joggal kérdezhetik, miért bünteti őket a sors. Ezért aztán 
azt is megkérdezik maguktól: „miért mondjak én köszö-
netet; miért adjak én emberséget, barátságot, szeretetet; 
az állástalanságért, a pénztelenségért, a betegségért; a 
gyermekemet ért sorstalanságért”. 

Ebben a rideg világban elfelejtettük meglátni a rossz mö-
gött a jót, megpillantani a szépet, meghallani a ricsajban a 
harmóniát. Elfelejtettünk érezni nagyon fontos érzéseket. 
Elfelejtettük a szót, hogy: „kérem”. Meg azt is, hogy: „kö-
szönöm”. De ugyanakkor természetesnek vesszük azt, ha 
valami egyszerűen csak megy a maga útján. És kicsinység-
nek, ha „ingyen” kapunk valamit. Mert manapság a másik 
által hozott áldozat számunkra már érdektelen.

Új esztendő kezdetén ezért illő feltenni a kérdést: létezik 
ebben a helyzetben megváltás.

Régi igazság: ha a világ gondjai már agyonnyomnak 
minket, a megoldást a hasonló sorsúak összefogásában, a 
közösség erejében kell keresni. És ha már elvesztünk a re-
ménytelenség erdejében, a kiutat a mások sorsa iránt ér-

zett törődésben lelhetjük meg. Meg kell tehát tanulnunk 
- másokban és magunkban - ismét felfedezni a szépet és 
a jót. Tudnunk kell örülni mások örömének. Az ember éle-
tét érzelmi és értelmi erők irányítják. Ezek fölött nekünk 
kell uralkodni. Ehhez szükségünk van bölcsességre, hitre, 
megértésre és nem kevés önfegyelemre. Ez a kölcsönös-
ség alapja. Amikor mások érzéseit, véleményét, áldozatvál-
lalását mi is tiszteletben tartjuk, csak akkor várhatunk cse-
rébe viszonzást. Hangoskodással, vad erőszakkal még senki 
nem nyert sem belső megnyugvást, sem pedig - hosszabb 
távon - vitát.

Ágasegyháza kis település ugyan. De - szerintem - pon-
tosan alkalmas arra, hogy a háborgó, zaklatott világban 
meglehessen rajta valósítani a törődés, az összefogás szi-
getét.  

Én nem hiszem azt, hogy elérhetetlen álmokat szőnék. 
Abban viszont biztos vagyok, hogy az új esztendő küszö-
bén kötelességünk nemes célokat és szép gondolatokat 
megfogalmazni. És mik is lehetnek szebb és nemesebb 
célok, mint azok, amelyek az egymás iránt érzett felelős-
ségünkre, kötelességeinkre és a szükséges értékrendre 
hívják fel a figyelmünket.

Megragadva az Ágasegyháza Napló nyilvánosságát, kí-
vánok minden kedves ágasegyházi lakosnak egy szebb, 
lelkiekben gazdagabb, szerencsés új esztendőt!

Ádám Józsefné polgármester

Ágasegyháza jelentős 
múlttal bíró település. A 
környező falvakkal ellentét-
ben a középkor folyamán 
sokszor szerepel oklevelek-
ben, a területén folytatott 
régészeti ásatások révén 
pedig ténylegesen meg-
elevenedik sok évszázaddal 
ezelőtti története. Nevének 
legvalószínűbb magyaráza-
ta ágas - egyház, vagyis egy 
kicsi, ágasfás-szelemenes 
technikával épített templo-
mocska lehet, mely elneve-
zés még a tatárjárás előtt-
re, az Árpád-házi királyok 
korai időszakára vezethet 
bennünket. 

Amit már bizonyosan tu-
dunk, hogy a tatárjárás után 
a környékre betelepülő ku-
nok igényt formálnak a te-
rületre. 1353-ban a Csertán 
nemzetségbéli kunok kapi-
tánya, Karla János a Kecs-
keméthez közel eső, régóta 
lakosság nélküli, összedőlt 
templomú királyi birtok 
Agaseghaz falut szolgálata-
iért kapja meg I. Nagy Lajos 
királytól. Ezek után a kunok 
az egykori település nevét 
megtartva újra benépesítik 
azt, templomát felépítik, az 
általuk Karazsia szigetnek 
hívott, mocsaraktól, lápok-
tól körülölelt területen. 

Itt, Ágasegyháza közép-
kori településén az 1920-

as években Papp László 
ásatása során kétosztatú 
házakban kályhaszemes ke-
mencéket hozott felszínre. 
1936-ban a tudós kecskemé-
ti múzeumigazgató, Szabó 
Kálmán egy erős kun hatá-
sokat tükröző 14-15. száza-
di templomkörüli temetőt 
ásott ki, melynek leletanya-
ga a mai napig meghatá-
rozó a kunkutatás számára 
(sajnos az anyag nagy része 
elpusztult a II. világhábo-
rúban). A sírokban több 
esetben gyöngyös tarsolyt 
talált a jobb kéznél, de to-
vábbi kun jellegű emlékek 
a ráhúzott lemezgömbös 
fülbevalók is. A sírok leg-
nagyobb részében Nagy 
Lajos dénárjai voltak halotti 
obulusként a szemre, szájra 
helyezve. A templom ki-
emelkedő kegytárgyai egy 
aranyozott Mária-szobrocs-
ka, és egy imakönyvcsat 
„St. Maria ora pro” gótikus 
felirattal. 

A sok okleveles említés 
közül kiemelkedik az 1359. 
évi határjárás, melyben le-
írják Ágasegyháza határát. 
Szomszédai a középkori 
Hercegegyház, keleti irány-
ban halad és a határt jelenti 
a Kerekegyháza-Majossa-
szállás középkori út. A Fe-
ketehalom, Lolpakorhana 
és Ugulehomoka (az orgo-

ványi homokbuckásban), 
dombokat jelölnek. A déli 
határra tehető „ecclesie 
Hayl”, mely azonosítható 
a mai Eklézsia szigeten ta-
lált Árpád-kori, templomos 
lelőhellyel. Szentmária/Her-
bon délnyugatról jelenti 
a határt Izsákegyház és 
Orgoványszállás felé. Ko-
lon/Izsákegyház határjárása 
határozza meg pontosan 
a már 1055-ben is szereplő 

Ugron helyét. Ugron falu 
északról határolja Izsákot, 
mely így Ugronbánya néven 
1359-ben az ágasegyházi 
északnyugati határszélt je-
lenti. 1409-ben Ugron is kun 
birtok. A felsorolás még a 
Kéthalom nevet is említi, 

mely Ugron és Szentmária 
közé esik. 

Igen érdekes egy 1509. ok-
tóber 29. keltezésű forrás. 
Ebben Haraszti Ferenc pa-
naszára jelentés történik Pe-
rényi Imre nádornak, hogy 
„Ágasegyházi jobbágyok a 
falu határában, Nakwago-
ham” határrészen kaszálni 
akartak, de a Halas-szék-
hez tartozó kunok tisztje 
és emberei Bódogfalváról, 

kun kapitányok a Solt-széki 
Bócsaszállásról, a kecske-
mét-széki Köncsögszállás-
ról, a Halasszéki Orgovánról 
az ágasegyházi jobbágyo-
kat kegyetlenül megverték, 
majd Orgovánra hurcoltál, 
ahol újabb nagy verésnek 

lettek kitéve.” Az említett 
helyek ma is könnyen be-
azonosíthatóak, Köncsög-
szállás a mai Köncsögpusz-
tán belül volt, Bócsaszállás, 
Orgovány és Ágasegyháza 
középkori települések hely-
színét is ismerjük. A szállá-
sok határának találkozása 
Ágasegyháza déli részén 
volt, a Nakwagoham a ma 
is álló Nyakvágó Halom. Bi-
zonyos, hogy a verekedés is 
a határhasználat ügye miatt 
robbant ki, az ágasegyházi 
jobbágyok a kunok szerint 
lényegében szénát loptak. 

Ágasegyháza település 
élete hirtelen, minden bi-
zonnyal török támadás kö-
vetkeztében ér véget, 1546-
tól már lakatlan pusztaként 
említik. 

Az egykor virágzó falu 
utolsó maradványa égnek 
magasodó temploma, az 
1780-as években, az I. ka-
tonai felmérésen jelzett 

„Ágo?seg?Haz alte Kir-
ch” még állt a pusztában. 
A II. katonai felmérésen 
már csak földrajzi névként 
„Templom Halom” szere-
pel. Ennek magyarázatát 
Izsák város helytörténeti 
hagyományában találjuk, 
miszerint a középkori izsáki 
körtemplom és az ágasegy-
házi romtemplom köveit 
felhasználva építették fel 
új egyházukat 1801-ben az 
izsákiak. 

A templom széthordásá-
val a sok évszázad eltelte 
után ma már csak szikektől 
körülölelt szántót láthatunk 
ott, ahová 1509-ben Orgo-
ványról tértek haza sebe-
iket gyógyítani, vasárnap 
meggyónni eltévelyedésü-
ket a szénát lopó ágasegy-
házi jobbágyok. 

Rosta Szabolcs
régész,

a Kiskun Múzeum
igazgatója
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Riport az életrõl „Önkormányzati Forrásból”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Halek Gyuláné tele-
pülésünk legidősebb 
lakosa. Sajnos beteg-
sége miatt nem tudott 
rendelkezésünkre állni, 
ezért Ágasegyháza má-
sodik legidősebb embe-
rével beszélgettem az 
ÉLET-ről.

Katona István 1913.áp-
rilis 14-én Kecskemét ne-
gyedik kerületében látta 
meg a napvilágot. Most 
tölti a 97. életévét. 
Pista bácsi - kérdeztem 

tőle - hogyan tudná ne-
künk összefoglalni azt 
a közel száz esztendőt, 
amely osztályrészéül ju-
tott?

Nagy viszontagságok 
közepette már tizenhat 
évesen cselédnek sze-
gődtem. Az ágasegyházai 
Vörös Lajos tanyáján szol-
gáltam, ahol állatokkal 
(lovak, tehenek, disznók, 
libák) foglalkoztam. Egy-
szer meg is vert, mert a 
jószágok kiszabadultak. 
Ételért, ruháért dolgoz-
tam hajnaltól estig, az 
éjszakákat is az istálló-
ban töltöttem. Kisfáiban 
is szolgáltam kilenc évig, 
ahol dajka is voltam Vén 
Józseféknél. Itt a konyhá-
ban aludtam, elláttam a 
gyereket, pelenkát mos-
tam az állatok ellátása 
mellett. Innen minden 
vasárnap mentünk a pad-
kaporos bálba. A háború 
alatt a kecskeméti repté-
ren és a kórházban ástam 
az árkokat lányokkal, as-
szonyokkal.

Ezután sokat dolgoztam 
a TSz-ben. Itt kocsirako-
dó, majd portás voltam.
Melyek a legszebb em-

lékei?
A legénykorom, a bálak, 

mulatozások, közös disz-
nóvágások a családdal. Az 
öcsém feleségével hímez-

tük a terítőket. Na meg is 
szidtam, hogy kisebbeket 
öltsön. 

Még Vén Józseféknél 
történt, hogy Józsi bácsi-
val új ruhát akartunk ven-
ni a keresztényboltban. 
Mivel ott túl drága volt, 
hát átmentünk a zsidó-
boltba. A zsidó sem akarta 
olcsóbban adni, de addig 
beszélgettünk, hogy még 
inget is tudtunk a végén 
venni. Jó szívű volt, hogy 
odaadta olcsóbban. Meg 
a TSz-ben, a zárszámadá-
sok. Nagyon szerettem 
mulatni.

Melyek a legfájdalma-
sabb emlékei? 

Könnyeivel küszködve 
meséli: Amikor az öcsé-
met elvitték katonának, 
másfél évig nem tudtunk 
róla semmit. Nem tudott 
bennünket értesíteni. Én 
nem voltam katona, de 
Katona vagyok.

Amikor a feleségemet, 
apósomat, anyósomat el-
vesztettem és ott marad-
tam a kicsi lányommal, aki 

5-6 éves lehetett.
Ha a ruszkik be nem jön-

nek, még most is cseléd 
volnék. De azoktól meg a 
lányainkat, asszonyainkat 
takargattuk, nehogy csú-
fot csináljanak belőlük.
Hogy szolgál az egész-

sége? 
Már tizennégy éve nem 

látok, de mindent érzek 
a szívemmel és a kezem-
mel. Együtt vagyok a csa-
ládommal, az unokámmal 
huncutkodunk. Sokat 
hallgatom a rádiót. Együtt 
köszöntöttük az új évet, 
jókat beszélgettünk.

Mi a titka a hosszú 
életnek?

A legnehezebb hely-
zetben is találják meg a 
vidámságot. Tisztelettel 
beszélgessenek egymás-
sal és mindig nevessenek. 
Amit a szemünkkel már 
nem láthatunk, érezzük 
az egymásra való odafi-
gyeléssel. Mindig tudjunk 
nevetni.
              
              Borsodi Pálné

(hírek röviden)

Ágasegyháza Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2009-es esztendő 
végén számos, településünk 
egész lakosságát érintő kér-
désben hozott döntéseket. 
Ezek közül talán a legfon-
tosabb az, hogy az önkor-
mányzat - dacára annak, 
hogy a nehéz gazdasági 
helyzetben saját bevételei 
is jelentősen csökkenni fog-
nak - a helyi adóterheket 
jövőre nem emeli. A kép-
viselő-testület döntésének 
meghozatala során az elsőd-
leges szempont ezért az volt, 
hogy úgy a magánszemélyek, 
mint a vállalkozások gondjain 
könnyítsen, még annak árán 
is, hogy ezáltal saját gazdálko-
dásának terheit növeli meg. 
Az önkormányzat tehát a 

helyi adók mértékét 2010. 
évre nem növelte meg. Ez 
azt jelenti, hogy: 

* a vállalkozók kommuná-
lis adójának mértéke válto-
zatlanul 2.000.- Ft / fő

* a magánszemélyek kom-
munális adójának mértéke 
továbbra is 9.500.- Ft / adó-
tárgy

* és változatlan  marad 
az iparűzési adó alapja  (az 
adóalap 2%-a, ha a tevé-
kenységet állandó jelleggel 
végzik, ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén pedig naptári 
naponként 5.000.-Ft).

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermek-
védelmi ellátásokért fizeten-
dő díjak esetében a képvise-
lő-testületnek ugyanakkor 
már mérlegelnie kellett 

azt, hogy a nyersanyag- és 
energiaárak, valamint a 
szolgáltatási díjak az utób-
bi esztendőben nagyság-
rendekkel megnövekedtek 
Az értük fizetendő térítési 
díjak mértéke ugyanakkor 
huzamosabb ideje változat-
lan maradt. A kompenzáció 
tehát elkerülhetetlen.   A 
testület ezért úgy döntött, 
hogy a térítési díjakat - a 
körülményekhez képest mi-
nimális mértékében - emelni 
fogja. A képviselők - az inf-
láció mértékét sem követő 
- 5%-os nagyságú emelést 
tartottak reálisnak és elfo-
gadhatónak, annak ellené-
re, hogy a jogszabályi ren-
delkezések ettől jelentősen 
nagyobb összegű emelésre 
is lehetőséget biztosítanak.

 
          Dr. Fazekas István  

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiuma pályázatot hirdet Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadal-
mi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének támo-
gatására.

A pályázat kódja: NCA-NK-10-A
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 112 140 000 Ft
Beadási határidő: 2010. február 16.

A pályázatokat a www.esza.hu címen elérhető EPER-ben lehet benyújtani a kiírásban 
rögzítettek szerint. 

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiuma pályázatot hirdet a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek kö-
zötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok 
támogatására. 

A pályázat kódja: NCA-NK-10-C
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 255 430 000 Ft
Beadási határidő: 2010. február 11.

A pályázatokat a www.esza.hu címen elérhető EPER-ben lehet benyújtani a kiírásban 
rögzítettek szerint. 

A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásá-
nak Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. 

A pályázat kódja: NCA-ORSZ-10
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 162 000 000 Ft
Beadási határidő: 2010. február 18.

A pályázatokat a www.esza.hu címen elérhető EPER-ben lehet benyújtani a kiírásban 
rögzítettek szerint. 

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil 
szervezetek működésének támogatására. 

A pályázat kódja: NCA-DA-10
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 532 000 000 Ft
Beadási határidő: 2010. március 22.

A pályázatokat papír alapon vagy a www.esza.hu címen elérhető EPER-ben lehet be-
nyújtani a kiírásban rögzítettek szerint. 

A papíralapú pályázatokat ajánlott küldeményként az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

A támogatásban részesítés feltételei, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi 
elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, 
a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendének alapvető szabályait a pályázati 
kiírás tartalmazza, amely letölthető a www:nca.hu, illetve a www.esza.hu honlapokról, 
továbbá személyesen beszerezhető a pályázati útmutatóval a kezelőszervezet címén:

ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. C épület II. emelet

További információ: 06-80/204-453, 06-1-273-4250 vagy info@nca.hu

A Polgárőr Egyesület köszönetet mond a 2009-es évi
támogatásért a lakosságnak!

Akik az adójuk 1%-val
támogatták egyesületünket az 170.937,-Ft volt,
amit az egyesületünk zavartalan működésére

fordítottunk
(üzemanyag, gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás).

Még egyszer köszönet érte!
Támogatásukra a jövőben is számítunk.

Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Örömmel értesültem az Ágasegyháza Napló megjelenéséről. Úgy gondolom, hogy a mai „glo-

balizált” világunkban sokszor többet tudunk a médiák által futtatott sztárocskákról, mint a közsé-
günkben élő emberek sorsáról. Lassan jobban tudjuk, mi történik a világ országaiban, pl. Irakban, 
mint saját környezetünkben. Pedig azok a történések vannak leginkább hatással ránk, amelyek a 
közvetlen környezetünkben zajlanak. A mellettünk élő, a velünk kapcsolatban lévő emberektől 
függ leginkább az, hogy hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben. Egy híres tudóst, feltalálót 
halála előtt megkérdezték, hogy mi volt számára a legfontosabb az életében. Azt várták, hogy 
majd fontossági sorrendben sorolja a tudományos eredményeit, de ő mást válaszolt. „Sokáig azt 
hittem a munkám a legfontosabb, de ma már tudom, hogy azok az emberek voltak a legfon-
tosabbak, akikkel életem során kapcsolatba kerültem.” Tartsuk ezt mi ágasegyházi emberek is 
fontosnak. Ha segítőszándékkal figyelünk egymásra sokkal élhetőbb, emberibb lesz saját környe-
zetünk, kis falunk.

A megszorító intézkedések az élet minden területén érzékelhetők. Minden ember tapasztalja, 
hogy ezek a gazdasági intézkedések érzékenyen érintik a családi kasszákat. Előttünk zajlik az 
egészségügy és az oktatás „reformja”. Az önkormányzatok is kevesebb pénzből gazdálkodhat-
nak. Naponta hallunk iskolák összevonásáról, bezárásáról. Mint az intézmény nevéből látszik min-
ket is elért a kormányzat akarata és társultunk Orgovánnyal. Szerencsére az Önkormányzatunk 
olyan megoldást választott, hogy a gazdasági előnyök mellett megmaradt az intézményünk teljes 
szakmai önállósága, pedagógiai programunk és hagyományaink szellemében tudunk továbbra is 
működni. Az óvoda az intézmény része lett, így szeretnénk az óvoda-iskola átmenetet megköny-
nyíteni a gyerekek számára.  Iskolánk létszáma oktatási szempontból ideális, 173 tanulónk van. Az 
óvodai és születési adatokat tekintve ez a létszám előreláthatólag 4-5 évig nem csökken jelentő-
sen. A következő pár sorban szeretnénk egy kis ízelítőt adni az iskolában folyó munkáról.

Személyi feltételek:
ÓVODA: Két csoportban 53 óvodásunk van
Farkasné Józsa Mariann vezetőóvónő, Somodi Imréné, Szmetana Katalin, Zakarné Salamon 
Anita óvónők, Potóczki Zoltánné, Sánta Árpádné dajkák.
Osztálylétszámok: 1. o.: 27 fő;  2.o.: 21 fő;  3. o.: 22 fő; 4.o.: 21 fő; 5. o.:  22 fő; 6. o.: 18 fő;
7. o.: 20 fő; 8. o.: 22 fő
Napközis: 36 fő, Tanulószoba: 17 fő
Pedagógusok: Andrásiné Major Magdolna  tanítónő (német spec.koll.), Ártim János tanár 
matematika és testnevelés, Ártim Jánosné tanárnő biológia és testnevelés, Bagóné Ballun 
Gyöngyi tanítónő (rajz spec.koll.), Bagó Gyöngyvér tanítónő (angol spec.koll.), Bere Szilvia 
tanárnő rajz és földrajz, Dolhainé Nyilas Annamária tanítónő (ének spec.koll.), Jávorkáné Gel-
lért Andrea tanítónő (technika spec.koll.), Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus 
biológia és technika, Rakonczainé Várkonyi Mária tanárnő magyar és történelem, Ürögdiné 
Martinkó Katalin tanítónő (fejlesztő ped.), Vass Lilla tanítónő informatika, Vácziné Dávid Zsu-
zsanna  tanítónő magyar (német spec.koll.), Vízhányóné Kócsó Gyöngyi tanítónő. 
Óraadó: Giyán Margit tanárnő matematika-fizika, Horváth Zsolt tánc
Iskolatitkár: Jancsó Bálintné 
Takarítók: Kiss Lászlóné, Tercsi Istvánné

Tárgyi feltételek: Igyekszünk barátságos, otthonos környezetet kialakítani. Tornatermünk-
ben és a kézilabda pályán minden sportág művelésére van lehetőség. Számítástechnikai ter-
münkben biztosított a szélessávú internet hozzáférés. Az iskolai és községi könyvtár is a 
tanulóink rendelkezésére áll.

Fejlesztő pedagógia: Iskolánkban gyógypedagógus foglalkozik a tanuláshoz segítséget 
igénylő gyermekekkel . A speciális felzárkóztató fejlesztő foglalkozások eredményeképpen, 
ezen gyermekek nagy része is sikeresen továbbtanul. Az esélyegyenlőség megteremtéséhez, 
a mi iskolánkban lehetőség van arra, hogy a tanítási órák nagy részében a sajátos nevelési 
igényű gyermekek együtt tanulnak a többi gyermekkel. Nagy segítség ez a gyermeknek és a 
családnak egyaránt, hiszen nem kell elszakadniuk egymástól, nem kell naponta Izsákra vagy 
Kecskemétre bejárniuk speciális iskolába, speciális osztályba.

Szakkörök, délutáni elfoglaltságok:
Matematika középiskolai előkészítő, 
Magyar középiskolai előkészítő,                   
Angol középiskolai előkészítő, 
Tehetséggondozó matematika szakkör,                  
Sportkör (felső: kézilabda, labdarúgás),
Sportkör (alsó: aerobic, labdarúgás)
Színjátszó szakkör,
Énekkar.   
Úszótanfolyam.         

Rendezvényeink:    
Nemzeti ünnepeinkre egy-egy osztály készül műsorral. (Aradi vértanúk: 5.o.; 
Március 15.: 6.o.; Széchenyi nap: 7.o.; Október 23.: 8.o.)
Március 15-én fáklyás felvonulást rendezünk.
Karácsonyi ünnepségre és anyák napi megemlékezésre hangulatos műsorral készülnek ta-
nulóink.  
Minden évben változatos program várja tanulóinkat a gyereknapon. 
Diákjaink Mikulás és Farsangi bulit rendeznek.
A szülőkkel közös sportversenyeket és vetélkedőket szerveznek az osztályok.
A tantestület a szülőkkel közös jótékonysági bált szervez minden évben.

Színházlátogatás: Rendszeresen járunk színházba, felnőttekkel Budapestre, gyerekekkel 
Kecskemétre és a bábszínházba. A dicséretben részesülő tanulóink közül havonta sorsolással 
választjuk ki azt a 8 tanulót, akik az SZMK jóvoltából ingyen mehetnek színházba.

Erdei iskola: Minden évben a 4. osztályosok 5 napra kiköltöznek a Kiskunsági Nemzeti Park 
erdei iskolájába, ahol megismerkedhetnek környezetünk élővilágával.

Kapcsolataink: Beléptünk a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Szövetségébe. Így tanulóink egy 
új versenyrendszerben is kipróbálhatják magukat. 

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a vajdasági Bácskertessel (Kupuszina) és az erdélyi Bö-
gözzel. Tanulóink a helyszíneken ismerkedhetnek a határon túli magyar közösségek életével, 
kultúrájával.

Az Európa Jövője Egyesület gyermek-találkozóinak (CSIPERO) programjában évek óta részt 
veszünk. Kétévente fogadunk csoportokat és utána a mi gyerekeink utaznak külföldre.

Továbbtanulás: 
A 8. osztályos tanulók továbbtanulásra való felkészítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Az 

elmúlt tanévben végzett tanulóink túlnyomó részét felvették abba a középfokú oktatási in-
tézménybe, amelyet első helyen jelölt. A középiskolák visszajelzéseiből megállapítható, hogy 
tanulóink többsége megállja a helyét az új iskolájában, sőt kitűnő eredményeket is elérnek. 
(Rigó Erzsébet, ÁFEOSZ; Gracza Zoltán, Katona J. Gimnázium, Börönde Katalin, Kossuth Szak-
középisk.) Sajnos akik nálunk nem tanulnak azok a középiskolákban sem törik magukat. 

Volt diákjaink vallomásai az iskoláról:
Ujszászi Edina: „Az általános iskolai tanulmányokat több iskolában végeztem. Bátran kije-

lenthetem, hogy az itteni iskola egész életre mély nyomot hagyott bennem. Sokat jelentett 
és mai napig jelent az ágasegyházi iskola. Szoros kapcsolat alakult ki tanáraimmal, amely 
remélem egész életre szól. Hogy mit szerettem ebben az iskolában? Mindent: a gyerekna-
pokat, az osztályomat, a tanáraimat, a szakköröket, a táncfellépéseket, stb. A fellépéseken 
mindig büszkeséggel töltött el minket, hogy ezt az iskolát képviselhettük.

Miután elkerültem a gimnáziumba nagyon sokszor visszajártam és felkerestem volt tanára-
imat, mert nem tudtam elszakadni ettől a légkörtől.”

Földvári Tibor: „Az ágasegyházi iskolához szép emlékek fűznek. Nagyon szerettem a gye-
reknapokat, a sportversenyekre való felkészülést, a versenyeket, az osztályok közötti mérkő-
zéseket, vetélkedőket. Jó kedvvel jártunk ide. Az intézmény többet jelentett számunkra, mint 
egy iskola. Sok mindent megtanultam itt, amelynek a felnőttkorban is hasznát veszem.”

Fábián József: „Akkor úgy éreztem, hogy nem szeretek ide járni, azóta viszont úgy érzem, 
hogy életem legjobb fejezete volt, sok jó emlék köt ide.”

Varga Szilvia: „Bármely más hasonló iskolával szemben felveszi a versenyt, megállja a helyét 
mind a tanárok, mind az eszközök, mind a diákok felvételi arányának tekintetében. Minden 
szükséges felkészülést, támogatást megkaptam az iskolától. Szerettem ide járni.”

2009/10-es tanév  első félévi versenyeredményeink:
Állatok napja természetismereti vetélkedő Kecskemét, 2009.10.07.

1. helyezés: 6.o.(Józsa Gergő, Balogh Sándor)
2. helyezés: 4.o.(Marozsi Szimonetta, Sárossy Bence) 7.o.(Tarcsi Klára, Ungor Szabina)
3. helyezés: 5.o.(Balogh Dalma, Bús Kira), 6.o.(Papp Tamara, Moise Tímea), 7.o.(Szabó Enikő,                                                                                              

      Szűcs Szilvia), 8.o.(Fekete, Klaudia, Simon Kitti)
Egészségnapi vetélkedő Ballószög, 2009.10.12.

1. helyezés: (Gracza Izabella, Kullai Anikó, Józsa Gergő, Král Viktor)
Kárpát-medencei kisiskolák helyesírási versenye Lakitelek, 2009.10.21.

5. helyezés: Marozsi Szimonetta 4.o.
Kárpát-medencei kisiskolák KI-MIT-TUD? Lakitelek, 2009.11.12.

Tánc kategória:  1. helyezés: (Marozsi Szimonetta, Cina Patrícia, Tormási Izabella, Sándor                                                                                              
   Imola, Tarjányi Szabrina, Dóka Dávid, Iványi László, Sárosy Bence)

 Ének kategória:  1. helyezés: (Fekete Klaudia, Petrányi Brigitta, Boros Zsanett, Polgár Mária,                                                                                              
   Tarcsi Klára, Patai Dóra, Bús Kira, Sebők Edina)
Matematika verseny Ballószög, 2009.11.19.

 2. helyezés. Józsa Gergely 6.o.
Szavaló háziverseny 3.-4. o.

1. Ladányi Zsanett,  2. Balogh Máté  3. Cina Patrícia és Berta Alexa
Arany János magyar verseny: Gracza Izabella az országos döntőbe jutott.
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke által meghirdetet szépírási versenyre beadott mun-
kákért iskolánk 15 tanulója kapott karácsonyra könyvjutalmat.

Labdarúgás az iskolában
Heti rendszerességgel több, mint 60 tanuló látogatja a labdarúgó edzéseket. Az edzések 

látogatottsága jó, a szülők nagy része támogatja gyerekeket, sokat segítenek a versenyekre 
való utazásban. Tagjai vagyunk a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetségnek. Részt veszünk 
az MLSZ-NUSI-UPI utánpótlás programjában. 
Eredmények:
0. korcsoport: Dinnyés Mihály, Szöllősi Csaba, Székely-Béres Márk, Farkas Béla, Simon Martin.
Három tornán vettek részt Izsákon. Összesítve a 2. helyen végeztek.
1. korcsoport: Kamasz Gergő, Józsa Gábor, Farkas Bence, Balogh Dóra, Král Zsombor, Németh                                                                                              
   Viktor, Kókai Milán.
Négy tornán vettek részt Izsákon. Egy 2. és két 3. helyezést szereztek.
2. korcsoport: Iványi László, Dóka Dávid, Bodor Levente, Simon Zoltán, Tutó Andrea,
    Vér Bence,Tóth Máté, Bárány János.
Az ágasegyházi tornán 1., a helvéciai és az izsáki tornán egyaránt a 2. helyen végeztek.
3. korcsoport: Szűcs Szilvia, Mészáros Bence, Szaszkó Zsolt, Fekete Zoltán, Kamasz Milán,
    Józsa Gergő, Masír Dániel, Németh Norbert.
Az ágasegyházi és a helvéciai tornán egyaránt a 4., 
az izsáki tornán a 6. helyen végeztek.
4. korcsoport: Kalmár Ádám, Kovács György,

Balogh Márk, Utasi Ferenc, Kovács Milán, Tapodi                                                                            
István, Virágh Richárd, Cseh János.

Az ágasegyházi tornán 1., a helvéciai tornán a 2. he-
lyen végeztek.
Lányok: Szűcs Szilvia, Balogh Dalma, Tutó Andrea,  

Tarcsi Klára, Mészáros Melinda, Ladányi Pálma, 
Ladányi Zsanett, Jakab Bernadett, Tormási Izabella 
összeállítású csapat megnyerte a 3. korcsoport                                                                                          

  MGYLSZ körzeti tornáját.
Szűcs Szilvia, Balogh Dalma, Tutó Andrea, Ladányi Pálma, Simon Kitti, Szommer Dorina, Pol-
gár Mirjam, Polgár Mária, Szíjjártó Petra, Pintér Ivett összeállítású csapat a 4. korcsoportos 
NUSI-UPI kunszentmiklósi és izsáki tornáján a 3. helyen végzett.                      

 Ártim János
                                                                                                                      igazgató

A tanév további programja:
2010. január 15.   Osztályozó értekezlet
2010. január 22.   Széchenyi István matematika verseny, Félévi bizonyítványok kiadása.
2010. február 01. Második félévi szülői értekezlet 1.-2. oszt., 3.-4. oszt.
2010. február 02. Második félévi szülői értekezlet. 5.-6. oszt., 7.-8. oszt.
2010. február 05. Diákfarsang a Faluházban (jelmezverseny).       
2010. február 09. Szavalóverseny felső tagozat.
2010. február 18. Mesemondó gála az alsó tagozatosok számára.1.-2. osztály.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 

Aerobic

Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból

A Magyar Kultúra 
Napja

A Magyar Kultúra Napja 
nem tartozik a hivatalos, pi-
ros betűs ünnepek közé, de 
már hosszú évek óta egyre 
eredményesebben hívja fel 
a figyelmet azokra a tárgyi 
és szellemi értékekre, me-
lyeket méltán érezhetünk 
magunkénak. Települé-
sünknek is részt kell vállalni 
a kultúra e jeles napjának 
megünneplésében, népsze-
rűsítésében.

A dátum apropóját az az 
esemény szolgálja, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én fejezte be a Himnusz 
megírását. Ennek emlékére 
1989-től január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napját ünne-
peljük.

Ezen a napon különböző 
rendezvények emlékez-
tetnek minket évezredes 
hagyományainkra, gyöke-
reinkre, múltunkra. Talán 
ezen a napon sikerül fel-
hívni a figyelmet azokra 
az értékekre, amelyeket az 
évszázadok alatt sikerült 
megőrizni. Január 22-e kör-

nyékén nagyobb hangsúlyt 
kapnak a kulturális rendez-
vények. Egy - egy program, 
esemény kapcsán sokan, 
sokféle módon próbálnak 
megmutatni, átadni vala-
mit kulturális, művészeti 
életünk értékeiből.

A Himnusz („Hymnus, a’ 
Magyar nép zivataros szá-
zadaiból”) Kölcsey Ferenc 
verse, mely egyben Ma-
gyarország nemzeti him-
nusza. A Himnusz a költő 
legnagyobb hatású verse, 
1823-ban írta szatmárcsekei 
magányában.

A himnusz zenéjét Erkel 
Ferenc zeneszerző és kar-
mester szerezte 1844-ben. 

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

(Cseke, 1823. jan. 22.)  
   

Amikor 1980-ban Jean Fon-
da egy infarktus után a szív 
működésére jótékonyan 
ható aerobickal próbálko-
zott, maga sem gondolta, 
hogy világméretű aerobic lá-
zat indít el. 

Sokan mind a mai napig 
az ő érdemének könyvelik 
a mozgásforma megszüle-
tését, pedig a gyakorlatsort 
jó húsz évvel korábban a 
NASA állította össze, hogy 
az asztronautákat megfelelő 
erőnlétre hozza. Nem sokkal 
később egy azóta elfeledett 
hölgy, Jackie Sorensen társí-
tott hozzá zenét és ültette 
át a hétköznapi emberek 
számára. Népszerűvé mégis 
csak akkor vált, amikor Jean 
Fonda 1982-ben megjelen-
tette videó kazettáját. Persze 
még Jean Fonda idejében 
is a gyakorlatok egy része 
többet ártott, mint használt. 
Az izületekre és különösen 
a térdre olyan nagy meg-
terhelést rótt, hogy soroza-
tosak voltak a sérülések. Az 
aerobic azonban virágzott és 
szerencsére fokozatosan fej-
lődött is, mígnem napjainkra 
kinőtte az összes gyermek-
betegségét. 

Az aerobic táncból kölcsön-
zött mozdulatok ritmikus 

ismétlése, zenei aláfestéssel, 
melynek célja az összes nagy 
izomcsoport megmozga-
tása. A speciális torna meg-
dolgoztatja a szívet és a tü-
dőt is, ezáltal pedig javítja a 
keringést, az anyagcserét, a 
tüdő kapacitását és a légző-
szervek működését, csökkenti 
a vérnyomást éppúgy, mint a 
szívbetegségek kialakulását. 
Az aerobic kellő intenzitással 
végezve még fogyaszt is. 

Ez utóbbira, vagyis az in-
tenzitásra kell a leginkább 
figyelni. Mindig az alapoknál 
kezdjük, akár otthon, akár 

valamely kurzuson végezzük, 
indítsunk mindig a kezdő 
programmal. Az sem baj, ha 
eleinte a csoporttársak lebé-
náznak. Ha úgy érezzük óra 
közben, hogy túl megeről-
tető, lazítsunk, de soha ne 
erőltessük meg magunkat. 
Amikor már könnyűszerrel 
boldogulunk a kezdő formu-
lával, akkor lépjünk felsőbb 
szintre, és kezdjük el a közép-
haladót, illetve a haladót. Az 
aerobic órának, mint minden 
más mozgásnak, különféle fá-
zisai vannak, úgy, mint beme-
legítés-nyújtás, majd a tény-

leges intenzív gyakorlatok 
és végül a levezetés-nyújtás. 
Ha időközben egy kis pihe-
nőt iktatunk be, az mindig az 
intenzív részeknél történjen, 
a bemelegítést és a lazítást 
soha ne hagyjuk ki, ezzel nem 
csak a sérüléseket kerülhetjük 
el, de az izomlázat is megúsz-
hatjuk.

A torna után az aerobic 
az a mozgásfajta, amely a 
legszebben formázza a női 
testet, szép testtartást ad és 
javítja az állóképességet is.

Ha érdekel egy hangulatos, 
családias, jókedvű, minden 
testrészt átmozgató torna, 
ami feledteti a gondokat, 
rosszkedvet, gyere, várunk 
szeretettel.

Tégy valamit a testedért és 
az egészségedért!

Jancsó Mónika

Finiséhez közeledik a teremfoci bajnokság. Jöhet fagy, vagy 
kánikula, tél, vagy nyár, a foci a leginkább embermozgató 
sportesemény . Vannak akik rúgják a bőrt , míg mások sze-
rényen szurkolnak a háttérben. Sokak szerint ehhez mindenki 
ért, vagy mégse? Itt valóban nem az számít, hogy ki hány éves, 
hiszen a fáradhatatlan fiatalok egyenlő partnerként veszik fel 
a  „harcot” a rutinosabb játékosok ellen.  A játék szeretete 
mellett fontos az uralkodó csapatszellem és  az egymásra fi-
gyelni tudás képessége. 

Az óév búcsúztatásakor gazdára lelt az első Mohácsy Ferenc 
Vándorkupa. 

Az asztalitenisz szerelmesei december 28-án versennyel bú-
csúztak  a 2009-es évtől.

A több órás küzdelem végeredményeként  megérdemelten 
nyerte el az első Mohácsy Ferenc Vándorkupát Gyarmati Fe-
renc, aki  a helyi amatőr  pingpongozók fő mozgatórugója. 

A Vándorkupa büszke tulajdonosa az a személy lehet aki, 
három egymást követő versenyen első helyezést ér el. 

Új év új verseny, 2010-ben is  szeretettel várjuk az asztalitenisz  
szerelmeseit immáron a II. Mohácsy Ferenc Vándorkupáért. 

Javában folyt  még a harc a  Mohácsy Ferenc Vándorkupá-
ért  mikor a pizsama-party résztvevői gyülekeztek a sport-

csarnok aulájában . 
December 28-án hosszú volt az éjszaka, hiszen azok a ne-

bulók akik a Mikulás-les programra színdarabot tanultak  
egy pizsama-partyn vehettek részt a sportcsarnokban. Az 
éjszakai programon alkalmából csak  játékra volt idő ( alvásra 
nem) hiszen volt itt párna lopás , malomverseny, foci, activiti, 
póker, twister, scrabble. Az éjszakába kimerészkedve meg-
néztük a községünk ünnepi díszvilágítását  és a játszótéren 
az energiatakarékos közvilágítását. A  gyermeki szemfüles-
ség nem hagyhatta ki a települési akusztika vizsgálatát sem.

Hajnalba jól esett a  forró-csoki és a forró tea, továbbá a 
pattogatott kukorica is igen népszerű volt, mikor már az 
ajándékba kapott almásláda „fenekére” néztünk.

Eseménynaptár Mohácsy Ferenc Faluház és Sport-
csarnok 2010 évi tervezett eseményei:

Január közepe „Munkavállalás külföldön” 
                               tájékoztató előadás
Január közepe Véradás
Február Farsangi készülődés
Március közepe Pingpong- verseny Malom verseny
Április eleje Tavaszváró (Képeslap kiállítás,stb.)
Április vége Május fa állítás ( főtéren)
Május közepe Május fa fesztivál az Ágasegyházáért 
 Alapítvány közreműködésével
Május közepe Születés-Nap ( a  Születés Hete országos
 Fesztiválhoz kapcsolódó program)
Május 15 Gyalogtúra a család nemzetközi 
 napjának tiszteletére 
Július vége Nyári tábor  általános iskolásoknak
Augusztus Hírös Hét Fesztiválon való települési 
 megjelenés
Szeptember Libafesztiválon való települési 
 megjelenés
November vége Krampusz ramazuli, 
 vagy Mikulás -les?
November 28 Adventi gyertyagyújtás a főtéren
December 4 „Házhoz megy a Télapó

Felhívás
Tisztelt Ágasegyházi lakosunk, Ön hogyan mutatná be kö-

zségünket egy idegennek? Ön mivel keltené fel az érdeklő-
dő figyelmét?

Kutassuk fel együtt és tegyük közzé ( közkinccsé)  telepü-
lésünk értékeit.

Tisztelettel kérem, hogy legyen Ön is társszerkesztője KÖZ-
KINCSÜNK rovatnak, mely településünk értékeit mutatja be.  

Néhány  mondatban írja le, hogy Ön szerint melyek települé-
sünk fő vonzerői ( tiszta levegő, szép játszótér, aktív közössé-
gek, ötletekben gazdag fiatalok, nemzeti park közelsége, méz-
termelők terménye,  árvalányhajjal tűzdelt földterületek, ...). 

Bornemisszáné Varga Ilona

Sportcsarnok 
programjainak heti 

beosztása: 
Hétfő: 19:00- Teremfoci
Kedd: 16:30 - 17:30 Aerobic,     
          18:00 - 20:00  Kung-Fu
Szerda: 18:00-19:00 Hastánc
Csüt.: 16:30-17:30 Aerobic, 
         19:00 Teremfoci
Péntek: 18:00 - 20:00 Kung-Fu
Szombat: 8:45 - 10:00 Hastánc
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Intézményeink életéből - Szociális Gondozási Központ 

CIVIL SZERVEZETEINK BEMUTATKOZÁSA

Ágasegyházáért Alapítvány Gondolatok az év elején

Eseménydús volt a december hónap is a Szociális Gondo-
zási Központban.

A karácsonyi ünnepekre és az év végére készülődve 
több rendezvényünk volt melyeknek célja a családias lég-
kör mellett az ünnepekre való felkészülés és lelki ráhan-
golódás.

Igyekeztünk kicsiknek, nagyoknak egyaránt kedveskedni 
és rendezvényeinken igazi bensőséges légkört teremteni, 
ami az ünnep varázsát hangulatosabbá meghittebbé tette.

Az idén először, de nagy sikerrel került megszervezésre 
a”Mikulás szoba”. Célja az volt, hogy a kisebb gyerekek 
személyesen is találkozhassanak a Mikulással és beszélget-
hessenek vele. Nagy sikert ért el ez a kezdeményezés úgy 
az óvodások, mint a kis iskolások körében. Tetszett, hogy 
személyes kapcsolatot tudnak kialakítani a várva várt Mi-
kulással így aztán voltak is meglepő kérdések bőven. (Pl: 
Be van-e oltva az influenza ellen? Miért van karika gyű-
rűje? stb.)

A mikulást látogatók száma meghaladta a 70 főt ebből, 
60 gyerek.

A „Mikulás szoba” kialakításának ötlete  Ágasegyháza 
Község Önkormányzatának dicsősége, de a megvalósítá-
sáért már az Idősek Klubjának tartozunk köszönettel.

December közepéig a „III Jászol varázsa kiállítás” díszí-
tette intézményünket. Ezt a kiállítást harmadjára rendez-
tük meg, melynek látogatottsága most sem maradt el a 
megszokottól és több mint 50 fő volt kíváncsi időseink és 
gyerekeink kreativitására, alkotóképességére.

A jászolkiállítás december 18-án gála esttel ért véget 
ahol több mint 70 fő volt kíváncsi a kiállításra és az ünnepi 
műsorra. Megtisztelt bennünket és velünk együtt ünne-
pelt illetve kívánt békés karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet az egész községnek Lezsák Sándor a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke és Alex Tamás táncdalénekes is.  

   Az ünnepi rendezvényeink mellet igyekeztünk ado-
mányokkal is segíteni a község lakóit, így az „EU ÉLEL-
MISZERSEGÉLY PROGRAM 2009”  és az „Első Kecskeméti 
Lions Club” jóvoltából 100 db-nál is több csomag került 
szétosztásra, illetve 800 kg  kiváló minőségű ruhaneműből 
válogathattak az érdeklődők.

Az idősek klubját  Walter Näf és Sylvia asszony is megkö-
szöntötte és svájci csokit tartalmazó ajándékcsomagocs-
kákkal tette édesebbé az ünnepet.

Az ünnepek közeledtével igyekeztünk az intézmények-
kel, szervezetekkel is ápolni kapcsolatainkat így csekély 
ajándékkal ugyan de megköszöntöttük Ágasegyháza min-

den intézményének dolgozóját. Itt nem az ajándék értéke, 
hanem az ajándékozás öröme került előtérbe, hisz mind-
annyian érezzük sokszor, hogy nem mindig az számít, 
hogy mit kapunk, hanem, hogy nem lettünk elfelejtve, és 
valaki vette a fáradságot, hogy gondoljon ránk és írjon 
pár sort szeretettel.

Vas Gabriella

Klubfoglalkozások:
2010. január 20. szerda  9 órától  Egészségügyi tanácsadás, 
vérnyomás és vércukormérés. Dr. Dull István
2010. január 22. péntek 9 órától A magyar kultúrára em-
lékezünk.
2010. január 26. kedd 9 órától Termálfürdő látogatás (Bal-
lószög)
2010. január 27. szerda 9 órától Farsangi készülődés, díszlet 
és jelmezkészítés.
2010. február 03. szerda 9 órától Tavaszi díszletkészítés.
2010. február 10. szerda 9 órától Betegek világnapjára em-
lékezve tájékoztató előadás, beszélgetés
2010. február 13. szombat 19 órától Farsangi mulatság.

Kovács Nóra

A gyerekek örültek a Mikulásnak Jászolkiállítás ünnepi mûsorral

Az Ágasegyházáért Ala-
pítvány 1995-ben alakult. 
A kezdeti sikeres működés 
után munkája feledésbe 
merült, de 2006. január 
24.-e óta az alábbi tagok 
próbálják „feléleszteni” 
tevékenységét: Fényszáro-
siné Mikulácsik Hajnalka, 
Dókáné Kovács Erika, Tercsi 
Istvánné, Szaszkóné Szent-
miklósi Mónika.

Céljaink az alapító okirat 
szerint elég sokoldalúak, 
de legfontosabbak az em-
berekkel való törődést a 
község arculatának formá-
lását, hagyományokkal bíró 
rendezvények szervezését, 
az emberi értékek kibon-
takozását, az új értékek 
megteremtését tartjuk. En-
nek érdekében próbáltunk 
bált, ki mit tud-ot szervezni 
több-kevesebb sikerrel, de 
az elmúlt évben megrende-
zésre kerülő májusfa feszti-
vál telt házas sikert hozott. 

2010-ben is meg kívánjuk 
rendezni ezt a fesztivált, 
melyre mindenkit szeretet-
tel várunk. Céljaink az önök 
által felajánlott adó 1%-ból 
valósulna meg. Az elmúlt 
években ruhagyűjtést szer-
veztünk, melyeket későbbi-
ekben szétosztottunk (Pl.: 
baba-mama klub játszó-
szőnyege). Segítségünkkel 
segíthettek a tragikusan el-
hunyt Gyurkó Nikolett csa-
ládjának. Adományaikból 
egy évben játékot ajándé-
koztunk az ovisoknak.

Fontosnak tartjuk, hogy 
ebben a rohanó világban 
az emberek, ha csak öt 
percre is de megálljanak 

egymással beszélgetni, ne 
ellenségként, hanem barát-
ként tekintsünk egymásra. 
Jót és ne a rosszat keressük 
embertársainkban. Öröm-
mel és ne kárörvendve fo-
gadjuk mások sikereit. Ed-
digi tevékenységünk is azt 
bizonyította, hogy össze-
fogással, közös munkával, 
kevés pénz felhasználásával 
is tudunk jót tenni, örömet 
okozni. A jövőben is számí-
tunk a lakosság segítségé-
re, a múlt ápolásában, hogy 
örömmel legyen mire gon-
dolni a jövőben.

Szaszkóné 
Szentmiklósi Mónika

Az Ágasegyházáért Alapítvány 
megköszöni, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan adományaival és adója 1%-val 
támogatja célkitűzéseink megvalósítását. 

Adószámunk: 18352064-1-03
Támogatásukat előre is köszönjük.

Mint sokan mások, én is keresem azokat a 
gondolatokat, miképp vihetném előbbre csa-
ládom dolgait. Sokan vagyunk olyanok, akik 
több családhoz is tartozunk. Hogyan lehetsé-
ges ez? Úgy, hogy több közösségnek is tagjai 
vagyunk. Jómagam is háromnak vagyok tagja, 
s nem lehetek közömbös ezekkel a közössé-
gekkel sem. Így év elején azon gondolkodom, 
mi az a közös, ami mindegyikre vonatkozhat. 
Így jutottam el ahhoz a közös gondolathoz, 
hogy itt az ideje, a közösségek szervezései-
nek, a feladatok meghatározásának.

Ahol a vezető illetve a vezetőség közö-
sen cselekszik, gondolkodik, az nagyon jó 
hatással van a tagságra és munkájára.

A legfontosabb a szervezésben a szemé-
lyes példamutatás. Az emberek szívesen 

vesznek részt az ilyen munkában, mert 
látják a munkájuk eredményét. Felismerik, 
hogy az összefogásban sokszorosára nő az 
erejük, csodákra képesek.

Így az év elején fontosnak tartom azt is, 
hogy a közösségek újjászerveződnek, ki-ki 
keresi a helyét.

Az ember már csak ilyen, keresi az embe-
ribb, élhető közösséget.

Akik maradnak a régi közösségeikben, 
ott megkezdődhet a szellemi és gazdasági 
gyarapodás.

Ehhez kívánok sok erőt és jó egészséget 
közösségeim minden tagjának!

Boldog új esztendőt kívánok minden Ol-
vasónak! 

Szórád István

A Mohácsy Ferenc Tanulmányi Alapítvány 
az iskolai tanév végén megjutalmazza 
a kiemelkedő munkát végző tanulóit. 

Ezért kérjük, hogy adója 1%-val támogassa alapítvá-
nyunk céljainak megvalósítását. 

Adószámunk: 18361616-1-03 
Segítő támogatásukat köszönjük.

Jászolkiállítás gálamûsora nagy sikert aratott

A csomagoknak mindeki örült Az Ágasegyháza Naplót mindenki szívesen olvasta Az óévet mulatsággal búcsúztattuk
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Január jeles egyházi ünnepe 
– január 6 –  VÍZKERESZT

Szepesi: Áhítat Gyakorlatai (1857)

EGYHÁZI OLDAL

Korábbi ünnepünk mint a 
karácsony Az első századok 
keresztényei összejövetele-
iken  elsősorban Jézus feltá-
madását ünnepelték.  Az ős-
egyházat teljesen lefoglalta 
Jézus  kereszthalálának és fel-
támadásának  megünneplése 
. Ma így mondanánk a hús-
véti misztérium  ünneplése.  
Későbbiekben  az ősegyház 
visszanézett Jézus  nyilvános 
működésére  és feltámadása 
mellett először  Jézus  meg-
keresztelkedését látta jelen-
tősnek, hiszen ez nyilvános 
működésének nyitánya. Ek-
kor jelent meg a nép előtt, a 
Jordán  folyó partján  amikor  
ő is beáll a bűnbánat kereszt-
ségére várók közé és kéri Ke-
resztelő Jánostól megkeresz-
telését.
„Akkor Jézus Galileából 

elment Jánoshoz a Jordán 
mellé, hogy megkeresztel-
kedjék.  János igyekezett 
visszatartani: „Nekem van 
szükségem a te keresztsé-
gedre - mondta -, s te jössz 
hozzám?” Jézus ezt mondta: 
„Hagyd ezt most! Illő, hogy 
mindent megtegyünk, ami 
elő van írva.” Erre engedett 
neki.  Megkeresztelkedése 
után Jézus nyomban feljött 
a vízből. Akkor megnyílt az 
ég, és látta, hogy az Isten 
Lelke mint galamb leszállt 
és föléje ereszkedett.  Az 
égből szózat hallatszott: 
„Ez az én szeretett Fiam, 
akiben kedvem telik.”

(Mt 3.13-17)

Így a húsvét után  a legré-
gibb keresztény ünnep - a 
vízkereszt lett január 6-án. 
Görög nevén az Epiphania 
Domini (epephané= meg-
mutatkozni, megjeleníte-
ni)  ünnepe, amely hirdeti: 
„Megjelent az Isten üd-
vözítő kegyelme minden 
embernek” (Tit2,11)!

Később kapcsolódik ehhez 
a naphoz a  bölcsek látoga-
tására való emlékezés.
„Amikor a júdeai Betle-

hemben Heródes király 
idejében Jézus megszüle-
tett, bölcsek jöttek nap-
keletről Jeruzsálembe és 
kérdezősködtek: „Hol van 
a zsidók újszülött királya? 
Láttuk csillagát napke-
leten s eljöttünk, hogy 
bemutassuk neki hódola-
tunkat.”  Ennek hallatára 
Heródes király megriadt, 
s vele egész Jeruzsálem.  
Összehívta tehát a főpa-
pokat és a nép írástudóit, 
és tudakozódott tőlük, 
hol kell a Messiásnak szü-
letnie.  Júda Betlehem-
ében - válaszolták -, mert 
így jövendölt a próféta:  
Te Betlehem, Júda földje, 
egyáltalán nem vagy oly 
kicsi Júda nemzetségei 
közt, hisz belőled szárma-
zik majd a vezér, aki né-
pemnek, Izraelnek pász-
tora lesz.”  Erre Heródes 
titokban magához hívatta 
a bölcseket és pontosan 
megtudakolta tőlük a 
csillag feltűnésének ide-

jét.  Aztán elküldte őket 
Betlehembe: „Menjetek 
- mondta -, s szerezze-
tek pontos értesülést a 
gyermek felől! Ha meg-
találjátok, jelentsétek ne-
kem, hogy én is elmenjek 
és hódoljak neki.”  Azok 
meghallgatták a királyt és 
útra keltek. S lám, a csil-
lag, amelyet napkeleten 
láttak, vezette őket, míg 
végre meg nem állt a hely 
fölött, ahol a gyermek 
volt.  A csillagot megpil-
lantva nagyon megörül-
tek.  Bementek a házba, 
és meglátták a gyerme-
ket anyjával, Máriával. 
Leborultak és hódoltak 
neki, majd elővették kin-
cseiket s ajándékot adtak 
neki: aranyat, tömjént és 
mirhát.  Mivel álmukban 
utasítást kaptak, hogy ne 
menjenek vissza Heródes-
hez, más úton tértek vis-
sza hazájukba.” (Mt 2,1-12)

Magyar elnevezése „ Víz-
kereszt” abból a hagyo-
mányból ered, hogy ezen 
a napon vizet szentelünk a 
templomban. Templomba 
lépve ezzel a  szenteltvízzel 
vetünk keresztet gondolva 
a saját keresztségünkre -  A 
víz a természetben  az  élet 
feltétele a liturgiában  tisz-
tulásnak jelképe.

Vízkereszttel bezárul a 
karácsonyi ünnepkör  és 
elkezdődik a hamvazószer-
dáig  tartó farsangi idő. 

Farkas János plébános

János áll a part felett, Véle hívő nagy sereg.
S íme Jézus lép oda, Mint a hajnal csillaga.
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

János ujjal rámutat, Készít néki tört utat,
„Ím a bárány, ím a aki Bűneinket elveszi.” 
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

És az Úr a vízbe lép bűnös ember másaképp
És meghajtva szent fejét, kéri a kereszt jelét. 
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

Ámul a keresztelő, ám Urának enged ő
És a Krisztus szent jelül a Jordánban megmerül.
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

Áhítattal néz a nép, s kettényílik az ég,
Száll a Lélek, szent galamb, s magasból kél a hang.
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

„Ím szerelmes egy fiam! Minden kedvem benne van.
Hallgassátok mindig őt!” Isten, erre adj erőt! 
Nincs homály, itt a nap, 
Minden új fényt kap.

(Hozsanna népénekeskönyv 45.)

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 gye-

rekek egy csoportja szerepel.

Ökumenikus Imahét alkalmai!
2010. január 18-án hétfőn 17 órakor (református templomban)
2010. január 19-én kedden 17 órakor (római katolikus templomban)
2010. január 20-án szerdán 17 órakor (református templomban)
2010. január 21-én csütörtökön 17 órakor (református templomban)

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, lelki 
gondozásra, beszélgetésre. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségek-
kel!

Istentől megáldott boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Kedves Olvasók!
2010-ben is lesz Ökumenikus imahét. Ja-

nuár 18. és 25. között tartják a nemzetközi 
imahetet a keresztyének egységéért. Lu-
kács evangéliumának „Ti vagytok erre a 
tanúk” (Lk 24,48) mondata lett a központi 
gondolata ebben az évben az ökumenikus 
imahétnek.

Minden évben az Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa által meghatározott rend, prog-
ramfüzet szerint zajlanak az ökumenikus 
imahét napjai. A bizottságok által megfo-
galmazott dokumentum arra buzdít, hogy 
emelkedjünk felül az evangélium hirdetése 
és az ökumenikus párbeszéd között fenn-
álló múltbeli ellentéten.

Keresztségünk által egy test tagjai va-
gyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy 
szeretetközösségben éljünk. Isten Jézus-
ban egymás testvéreivé tett minket, erről 
kell tanúskodnunk. A keresztyének egysé-
gének előmozdításának legjobb módja, ha 
széthúzás nélkül hirdetjük Krisztust.

Részlet a programfüzet köszöntőjéből, 
melyet 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

elnöke és
D. Szebik Imre ny. püspök
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsának elnöke írtak:
„Ti vagytok erre a tanúk” (Lk 24,48) 

mondja Jézus tanítványainak, amikor azok 
értetlenkedve, ámulva és hitetlenkedve fo-
gadják megjelenését a feltámadás után.

A tanítvány egyben tanú. Nem egysze-
rűen új törvényt és új értékrendet, vagy 
életformát tanult a Mestertől, amit tovább 
kell adnia, hanem személyes tanúja annak, 
hogy a Mester maga az Isten Fia, akinek 
„adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön” (Mt 28,18).

Ezzel a hatalommal adta át magát a 

szenvedésnek, adta magát a keresztre, jár-
ta meg a poklokat, támadt fel a halottak 
közül és ezzel a hatalommal ül újra a men-
nyben az Atya jobbján.

A tanítványból, amikor mindez személyes 
élményévé válik, tanú lesz. Nem kis dolog 
tanúnak lenni. A tanúvallomás sokszor 
perdöntő. A tanúvallomáson az élet vagy 
a halál múlhat. Ugyanakkor a tanúvallo-
mások hitelessége nem magától értetődő. 
A tanú élete hitelesíti a tanúságtételt, az 
igaztalan tanú vádlottá válik. Az egymás-
nak ellentmondó tanúvallomások pedig 
egymást és önmagukat kérdőjelezik meg.

Az Egyetemes Imahét szentírási jelmon-
data arra is hív bennünket, hogy egybe-
hangzó bizonyságtételünkkel teljes gaz-
dagságában, meggyőzően és megnyerően 
tudjuk hirdetni Krisztus győzelmét és az 
abból ránk vonatkozó örömhírt.

Maga az Üdvözítő kéri az Atyát tanítvá-
nyaiért imádkozva: „Legyenek mindnyájan 
egy..., hogy így elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem” (Jn 17,21).

A 2010. évi Egyetemes Imahét tematiká-
ját a skóciai egyházak dolgozták ki. Ennek 
egyik oka az, hogy éppen 100 esztendővel 
ezelőtt a skóciai Edinburghban tartották 
azt a Világmissziói Konferenciát, amelyet 
az újkori ökumenikus mozgalom nyitányá-
nak nevezünk.

Az egység és a közös tanúságtétel igé-
nyének 100 év elteltével is van érvényes 
üzenete. A szekularizált, a technika és a 
gazdaság által uralt világban a hiteles krisz-
tusi tanú megjelenése a missziónak legfon-
tosabb feltétele. 

Kívánjuk, hogy az Imahét imádságai, a ta-
núk testvéri találkozásai ebben erősítsék a 
résztvevőket.

Dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó 
lelkész asszony

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 
az elmúlt évekhez hasonlóan kéri, hogy adója 1%-val 

támogassa az egyesület céljainak megvalósítását.

Adószámunk: 19471866-1-03
Előre is köszönjük támogatásukat.



2010. január �. oldalÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 2 
dl tej, 4 dkg 
élesztő, 5 dkg 
cukor, 5 tojás-
sárgája, 6 dkg 
olvasztott vaj, 
olaj a sütés-
hez, porcukor 
a szóráshoz, 
lekvár a kíná-

láshoz
Elkészítés: 1. A lisztet mély tálba szitáljuk. A 

tej felét meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az 
élesztőt, beleszórjuk a cukrot, és kb. 15 per-
cig pihentetjük. 

2. A liszt közepébe mélyedést nyomunk, 
beleöntjük az élesztős tejet, hozzáadjuk a 
tojások sárgáját, a vajat, egy csipet sót, és 

A legfőbb érték: az egészség Történet: Osztályfőnöki feladat

A farsang kezdeteIllóolajok és hatásai
Több mint százezer növényfajta közül mindössze másfélezerből készítenek illóolajat. 

Magas forráspontjuk ellenére szobahőmérsékleten is állandóan párolognak, és ha szö-
vetre vagy papírra cseppentjük őket, maradéktalanul elillannak, míg a zsíros olajok fol-
tot hagynak. Illatuk rendkívül intenzív.

Növényi hatóanyagokat nagyon magas koncentrációs szinten tartalmaznak. Amilyen 
nagy áldást jelentenek számunkra (nagyon csekély mértékkel) adagolva, olyan nagy ve-
szélyt jelentenek nagy mennyiségben. Ezért az illóolaj hatását nem ismerő emberek elől, 
leginkább gyerekek védelmében, számukra elérhetetlen, jól záródó helyen tároljuk őket.
Rózsaolaj (baktériumölő, idegcsillapító, feszültségoldó, dezodoráló, emlékezetjavító)  
Levendula (görcsoldó, fertőtlenítő, izzasztó, szíverősítő, nyugtató, fájdalomcsillapító)
Fahéj (fertőtlenítő, emésztésjavító, összehúzó, szélhajtó, féregűző, baktériumölő)
Eukaliptusz (fertőtlenítő, légzéskönnyítő, nyákoldó, erősítő, vizelethajtó)
Fenyő (fertőtlenítő, hurutoldó, frissítő, dezodoráló, nyálkaoldó, erősítő)
Citrom (erősítő, lázcsillapító, nyugtató, emésztés-elősegítő, epehajtó, féregűző, méreg-
telenítő, sebgyógyító, gyomorsavcsökkentő, baktériumölő, herpeszre)
Boróka (összehúzó, fertőtlenítő, nyákoldó, hajerősítő, közérzetjavító, légtisztító)
Borsmenta (nyugtató, erősítő, epehajtó, fertőtlenítő, köptető, görcsoldó, asztmára)
Édeskömény (étvágyjavító, szélhajtó, nyákoldó, vizelethajtó, légzésjavító)
Fodormenta (étvágyjavító, epeserkentő, nyugtató, görcsoldó, szélhajtó)
Kakukkfű (idegerősítő, emésztésjavító, izzasztó, nyugtató, sebgyógyító)
Rozmaring (szíverősítő, gyomorerősítő, szélhajtó, emésztésjavító, vizelethajtó)
Szegfűszeg (fertőtlenítő, görcsoldó, szélhajtó, erotikus késztetést segítő)

Varga-Kiss Csilla

Az egészség értékességét 
több magyar közmondás és 
szólás megfogalmazza: A 
tisztaság fél egészség. Nincs 
jobb, mint a jó egészség. Az 
egészség ízét a betegség 
adja. Hiába ott a kincs, ahol 
egészség nincsen. Akkor be-
csüli az ember az egészséget, 
amikor nincs. Akkor drága 
az egészség, amikor meglep 
a betegség. Kitűnik tehát, 
hogy rendkívül fontos és 
pótolhatatlan dologról van 
szó. Bizonyítja az is, hogy 
csecsemő születésekor a 
szülők azt szokták mondani, 
mindegy hogy fiú vagy lány, 
csak egészséges legyen. Az 
egészség fogalma koronként 
és kultúránként változik, de 
minden időben törekedtek 
az emberek az egészség 
megőrzésére és helyreállítá-
sára, alátámasztja ezt az or-
vostudomány magas szintre 
jutása is.  Ma az egészség-
képhez némi szubjektivitás 
társul. Ha  egészségesre gon-
dolunk, valami olyan dolog 
körvonalazódik bennünk, 
ami életerős, fitt, higiénikus, 
ép, a beteg, betegeshez pe-
dig kóros, patologikus, mor-
bid, rendellenes, egészség-
telen, gyenge fogalmakat 
társítunk.  Az egészség nem-
csak a testi betegségtünetek 
hiányát, hanem lelki harmó-
niát, teljes egyensúlyi állapo-
tot ugyancsak jelent.  Hiva-
talosan az egészség a WHO 

(Egészségügyi Világszerve-
zet) megfogalmazásában a 
teljes testi, lelki és szociális 
jólét állapota.  Az egészségi 
állapot megtartása több té-
nyezőtől függ, részben kívül-
álló összetevőktől, például 
környezeti hatások, öröklött 
hajlamok, és persze vannak 
elkerülhetetlen betegségek, 
de legnagyobbrészt rajtunk 
múlik, miként óvjuk, vagy 
károsítjuk egészségünket. 
Az életmódunk kialakítása 
a mi feladatunk, amely által 
jelentős befolyást gyakoro-
lunk testi-lelki hogylétünkre. 
A nem megfelelő táplálko-
zás, a mozgás és sport hiá-
nya, a káros szenvedélyek, a 
sok stressz, a kevés pihenés, 
mind egészségünket veszé-
lyeztető faktorok, amelyek 
hamarabb vezetnek megbe-
tegedésekhez. Mit tehetünk 
egészségünk megóvása ér-
dekében? Tudatosan és saját 
magunknak kell az egészség 
megtartására törekednünk, 
de ehhez mindenkinek ér-
demes számba vennie, mik 
azok, amik az egészségét 
szolgálják, és melyek azok a 
tényezők, amelyek veszélyez-
tethetik azt. A családból ho-
zott minták nagymértékben 
befolyásolják ezt a képet, 
ezért alapvető követelmény 
már a gyerekekben tudato-
sítani az egészség értékét, 
és határozott attitűdöt ki-
alakítani ezzel kapcsolatban. 

Mint nagyon sok dologban, 
ebben az estben ugyancsak 
hangsúlyozni kell a prevenció 
szerepét, de ajánlatos meg-
jegyezni, hogy mindent csak 
mértékkel, nem tanácsos 
egyik végletből a másikba 
esni. A legfontosabb ebben 
a kérdésben is, hogy ne má-
soknak akarjunk megfelelni, 
hanem önmagunknak.

Egészségünk védelmében 
figyeljünk magunkra és má-
sokra is, családtagjainkra, ba-
rátainkra, szervezzünk közös 
programokat, kapcsolódjunk 
ki, találjuk meg az adekvát 
stressz oldó módszert, rela-
xációs módokat. Igyekezzünk 
olyan tevékenységeket végez-
ni, amelyek örömet okoznak, 
bármibe fogunk mindenképp 
pozitívan álljunk hozzá. Le-
gyünk nyitottak, és találjunk 
apró örömöket. Testi jóllé-
tünket különböző wellness 
technikákkal és termékekkel 
tarthatjuk karban. Emellett 
lényeges környezetünk kelle-
mes és egészséges kialakítá-
sára egyaránt figyelmet for-
dítani. 

A test-lelki egészség javára 
érdemes áldozni mind időt és 
energiát, mert kevesebbe fog 
kerülni, mint a betegség orvos-
lása. Ha már megvan a prob-
léma, sopánkodhatunk, hogy 
mennyi mindent tehettünk vol-
na, formálhattunk volna más-
képp, hogy elkerüljük a bajt.

Jancsó Mónika

Egy napon azt kérte az osztálytól a tanár-
nő, hogy minden osztálytársuk nevét írják föl 
egy lapra úgy, hogy a nevek mellett marad-
jon, egy kis üres hely Gondolják meg, mi a 
legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, 
és azt írják a nevek mellé. Egy teljes órába 
telt, mire mindenki elkészült és mielőtt el-
hagyták az osztálytermet, a lapot átadták 
a tanárnőnek. Hétvégén a tanárnő minden 
diák nevét fölírta egy papírlapra és mellé a 
kedves megjegyzéseket, amelyeket a tanuló-
társak írtak róla. Hétfőn minden tanuló meg-
kapta a listáját. Már kis idő múlva mindegyik 
nevetett. ’Tényleg?’ - hallatszott a suttogás... 
’Nem is tudtam, hogy én valakinek is jelentek 
valamit!’ - és ’Nem tudtam, hogy a többiek 
ennyire kedvelnek’ - szóltak a megjegyzések. 
Ezután senki nem emlegette többé a listát. A 
tanárnő nem tudta, hogy a diákok egymás 
közt, vagy esetleg a szüleikkel beszéltek-e 
róla, de nem is törődött vele. A feladat el-
érte a célját. A tanulók elégedettek voltak 
magukkal és a társaikkal. Néhány évvel ké-
sőbb az egyik fiú elesett Vietnamban, és a 
tanárnő elment a tanítványa temetésére .. A 
templomot megtöltötte a sok barát. Egyik a 
másik után - akik szerették vagy ismerték a 
fiatalembert - odamentek a koporsóhoz, és 
lerótták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor 
végén lépett oda és imádkozott a koporsó 
mellett. Ahogyan ott állt, az egyik koporsóvi-
vő katona megszólította: ’Ön a matematika 
tanárnője volt Mark-nak?’ Ő igent bólintott. 
Erre a fiú azt mondta: ’Mark nagyon gyak-
ran beszélt magáról.’ A temetés után össze-
gyűltek Mark régi osztálytársai. Mark szülei 
is ott voltak és szemmel láthatóan alig vár-
ták, hogy beszélhessenek a tanárnővel. ’Va-
lamit szeretnénk mutatni’ - mondta az apa 
és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből. ’Ezt 
találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondol-

tuk, Ön meg fogja ismerni.’ A pénztárcából 
előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet 
nyilván összeragasztottak, sokszor összehaj-
togattak és széthajtottak már. A tanárnő - 
anélkül, hogy odanézett volna - tudta, hogy 
ez egyike volt azoknak a lapoknak, amelye-
ken a kedves tulajdonságok álltak, amelye-
ket az osztálytársak írtak Markról. ’Nagyon 
szeretnénk Önnek megköszönni, hogy ezt a 
feladatot adta az osztálynak’ - mondta Mark 
anyja. ’Amint látja, Mark nagyon megbe-
csülte.’ A többi régi tanítvány is összegyűlt a 
tanárnő körül. Charlie elmosolyodott és azt 
mondta: ’Nekem is megvan még a listám. Az 
íróasztalom felső fiókjában őrzöm. Chuck fe-
lesége pedig így szólt: ’Chuck megkért, hogy 
a listát ragasszam be az esküvői albumba.’ 
’Az enyém is megvan még’ - mondta Ma-
rily. ’A naplómban tartom’. Ekkor Vicki, egy 
másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, 
és megmutatta a használattól megkopott és 
foszladozó listát a többieknek. ’Mindig ma-
gamnál hordom’ - mondta Vicki, és hozzátet-
te: ’Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan 
megőriztük azt a listát.’ Embertársainkkal 
való együttélésünkben gyakran elfeledke-
zünk arról, hogy minden élet véget ér egy 
napon és senki sem tudja, mikor jön el ez a 
nap. Ezért kellene megmondanunk azoknak 
az embereknek, akiket szeretünk, és akikért 
aggódunk, hogy fontosak a számunkra. Ad-
dig kell ezt megmondani, amíg nem késő. 
Mindenki megteheti, aki ezt az írást elolvas-
sa. Ha nem teszed meg, elszalasztasz  egy 
csodás lehetőséget, hogy valami kedveset és 
szépet tegyél. Gondolj rá: azt aratjuk, amit 
vetettünk. Amit az ember ad a másik ember-
nek, vissza is jön a saját életébe. Ez a nap ál-
dott nap lesz és éppen úgy különleges, mint 
te magad vagy.

Jancsó Mónika (web forrás)

Farsang a vígság azon 
időszakát jelzi, mely a hús-
véti nagyböjtöt megelőzi. 
A farsangot rendesen az u. 
n. epifania-ünneptol, azaz 
jan. 6-tól hamvazó szerdáig 
számítják; Velencében már 
István-napján (dec. 26.), Spa-
nyolországban pedig Sebes-
tyén-napkor (jan. 20.) kez-
dődik a farsang. Rómában 
csakis a hamvazó szerdát 
megelőző 11 napot mondják 
farsangnak illetve karnevál-
nak. Sok helyen a hamvazó 
szerdát megelőző héten 
tartják a voltaképpeni far-
sangot, mely minálunk hús-
hagyó kedden éri el befe-
jező tetőpontját. A farsang 
hazája Olaszország, ahol ez 
a régi római Saturnália ün-
nepekből származott, me-
lyeket a keresztény egyház 

nem tudott a nép tudatából 
elenyésztetni s ennélfogva 
kényszerítve volt ezen régi 
pogánykorabeli ünnepekre 
keresztény színezetet ru-
házni. Az olasz, különösen a 
velencei farsang vagy karne-
vál utolsó hete a leghíresebb 
népünnepek közé tartozik. 
Hajdanta nemcsak álarcos 
felvonulásokat tartottak, 
virágot és gipszbol vagy 
cukorból készült golyócská-
kat dobáltak a járó-kelőkre, 
hanem a velencei karnevál 
még állatviadalairól, vala-
mint a római lóversenyeiről 
volt híres. Párisban a boeuf 
gras-t  álarcosok vezetik kö-
rül a városban s ezzel fejezik 
be a farsang ünnepét. Spa-
nyolországban, különösen 
Madridban, Sevillában és 
Cadizban rendkívüli fényes 

álarcos felvonulások diva-
toznak. Németországban 
farsang utolsó napján az 
u. n. hajószekeret, vezették 
körül a helységekben, ezzel 
az újra megnyílt hajózási idő-
szakot jelezve. A Németor-
szágban is divatozó álarcos 
felvonulásokról és az ezek-
kel összekötött pajkosságok-
ról elnevezték a húshagyó 
keddet bolondok keddjé-
nek. A német reformátorok 
majdnem végkép elnyomták 
ezen népünnepeket s csak 
a múlt század elején kezd-
ték egyes német városok-
ban külön e célra alapított 
farsangi egyesületek a régi 
ünnepeket újra feléleszteni, 
úgyhogy az acheni és külö-
nösen a düsseldorfi farsang 
nagy hírnek örvend. (Révai 
Nagy Lexikona, Bp. 1913.)

Farsangi fánk  
még annyi tejet, hogy lágy tésztát kapjunk. 
Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk, és meleg 
helyen kb. 30 percig kelesztjük (a tészta két-
szeresére dagadjon!). 

3. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújt-
juk a tésztát, és 5-6 cm átmérőjű szaggatóval 
vagy pohárral kiszaggatjuk. A maradék tész-
tát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és szaggat-
juk. A fánkokat kb. 20 percig pihentetjük. 

4. Bőséges olajat forrósítunk, a fánkokat 
középen kissé benyomjuk, és kis adagokban 
kisütjük. Az első oldalukat lefedve kb. 3-4 
percig, majd megfordítjuk őket, és fedő nél-
kül további 1-2 percig sütjük.

5. Papírkendőre szedjük, lecsepegtetjük az 
olajat, majd tálra rakjuk, és megszórjuk por-
cukorral. Lekvárral kínáljuk. 

1 adag: 3550 kJ/845 kcal
Forrás: www.mindmegette.hu

Rejtvénypályázat
Mi az a Sudoku? Hogyan kell 

játszani?
 A Sudoku egy olyan négy-

zet, amelyben 81 mező van, 
kilenc vízszintes, kilenc pedig 
függőleges sorban. Ezenkívül 
a négyzet még fel van osztva 
kilenc kisebb négyzetre, ame-
lyek - véletlenszerűen elosztva 
- 1-től 9-ig terjedő számokat 
kapnak.

A számokat az üresen ma-
radt kockákba kell elhelyezni 
1-től 9-ig úgy, hogy kétszer 
ugyanaz a szám egyetlen víz-
szintes, egyetlen függőleges 
sorban, illetve egyetlen 3x3-as 
kis négyzetben sem szerepel-
het. (Előfordulhat, hogy hibás 

kitöltés esetén a játékos el-
akad, és nem tudja befejezni 
a játékot.)

Tegye próbára tudását! Ön-

nek sikerül-e befejeznie a já-
tékot?

A megfejtők között tárgyju-
talmat sorsolunk ki.

Beküldési cím:     
Mohácsy Ferenc Faluház és 

Sportcsarnok  Ágasegyháza, 
Kossuth tér 2.

A beküldés határideje: 
2010. február 5.

December havi
pályázatunk

nyertese: 
Bíró Jánosné
Ágasegyháza,

Zsombos dűlő 19, 
valamint

Feldman Tamás
Ágasegyháza, Jókai u. 17.

A nyerteseknek 
gratulálunk!



�. oldal 2010. januárÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kí-
vül  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 kecs-
keméti számát kell hívni: 76/486-888 vagy  104.

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

Településőrök: Fekete Zsolt  20/492-3236, 
ifj. Marozsi Gábor  20/544-5137 

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

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

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

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

Szociális Gondozási Központ Ágasegyháza, 
Rákóczi út 49.  Tel.: 76/388-454

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Az én karácsonyom az első 
„IGAZI” újságommal

A közelgő szeretet napjára készülünk

Apróhirdetéseit, köszöntőit
feladhatja lapunkban
MINDEN HÓNAP 5-IG
a szerkesztőségben.

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

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.  

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
Kiadja: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Tel.: 76/388-185

Szerkesztőség: Borsodi Pálné főszerkesztő Tel.: 30/295-3844
Dr. Fazekas István  Tel:76/571-060,  Jancsó Mónika Tel:76/388-185

Szerkesztőség címe: 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
E-mail:  agasegyhaza.naplo@gmail.com

Hirdetésfelvétel lapzártáig: Minden hó 05-ig.
Készítette:  Kópia Kft Kiskunhalas

Felelős vezetője: Lichtenberger Csilla

2009. december 01-től
Születetés nem volt.
Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Tompai Imre (71), Kovács József (86),
                 Szélesi Jenő (80)

Anyakönyvi hírek

Valentin nap, vagy Bálint 
nap ugyan nem piros betűs 
ünnep, de a virág- és aján-
dékboltokban megnő a for-
galom, és az érzelmeknek 
köszönhetően szebbnél 
szebb piros szíves csokrok, 
édességek kerülnek az egy-
mást szerető fiatalokhoz, 
és az egymásra szeretettel 
gondolókra is egyaránt. A 
Valentin nap története. Ki 
volt Valentin? Nem könnyű 
válaszolni erre a kérdésre. 
Valentin pap volt, aki titok-
ban párokat adott össze, 
ellenszegülve ezzel Clau-
dius császár törvényének, 
amely átmenetileg megtil-
totta a házasságkötéseket. 
Valentint bebörtönözték, 
mert megtagadta a po-
gány istenek imádását. A 
börtönben barátságot kö-
tött a börtönőr lányával. 
A legenda szerint imájával 
gyógyította meg a lányt, és 
kivégzésének napján üze-
netet írt neki, amit így írt 
alá: „A Te Valentinod”. Va-
lentin nap azért van, hogy 
megünnepeljük egy szent 
emlékét, aki tisztelte a 
szerelmet és a romantikát, 
amikor az emberek szerel-
mes üzeneteket cserélnek. 
Szent Valentinra úgy emlé-
kezünk, mint a szerelmesek 
védőszentjére.

Ki az igazi barát? Akitől 
nem kell tartani, akiben 
megbízol. Akivel ha együtt 
vagy, úgy érzed, hogy nem 
vagy egyedül, és repül az 
idő. Észre sem veszed, mert 
ha együtt vagytok, vala-
mi időtlen jó érzés tölt el 

- mintha melegebb lenne 
a levegő s otthonosabb a 
hely, ahol ültök. Barát az, aki-
re figyelsz, mert fontos szá-
modra a sorsa. És figyel rád, 
mert fontos számára a te 
sorsod. Barát az, aki megért 
- s akit mélységesen meg-
értesz. Nem tudtok egy-
másnak hazudni. Túl közel 
van. Mintha magaddal be-
szélnél. A barátság a lelkek 
közötti legközelebbi kap-
csolat. Barátom nemcsak a 
„barátom” - de az anyám, 
az apám, a gyerekem és a 
férjem is. Ha ők nem a ba-
rátaim, hanem „csak” az 
anyám, az apám, a gyer-
mekem és a férjem, akkor 
kapcsolatunkból hiányozni 
fog valami, valami nagyon 
lényeges. Mert a barátság a 
legmagasabb szeretet-for-
ma. Ne hidd, hogy túlzok! 
A Bibliában Isten azt mond-
ja Mózesnak: „Úgy szóltam 
hozzád, mint barátom-
hoz.” És Jézus azt mondja 
tanítványainak: „Nem úgy 
szóltam hozzátok, mint a 
szolgákhoz, hanem mint 
barátaimhoz.” Vagyis ho-
gyan? A lehető legköze-
lebbről. Olyanokhoz szól 
így valaki, akikkel lelkileg 
rokon. Apám, anyám, gye-
rekeim gondolkozhatnak, 
érezhetnek másképp, mint 
én. Attól még jó szüleim és 
gyerekeim lehetnek. De ba-
rátom nem. Barátom csak 
az lehet, aki a legmélyebb 
szinten együtt rezeg velem. 
Mert ez több mint a vérsé-
gi vagy bármiféle érzelmi 
kapcsolat. Ez valami olyan 
sejtelem, mintha egy hely-

ről jöttünk volna, s ezért a 
barátom számomra világon 
a legismerősebb ember. A 
családomat nem én válasz-
tom. De a barátomat igen. 
És még valakit: a férjemet 
vagy feleségemet. Őket 
is választjuk. De tudnod 
kell: ha csupán a szerelem 
vagy bármiféle vonzalom 
választ ilyenkor társat, s 
nem látod meg párodban 
a barátodat is - nem lesz 
jó házasság. Egy barátság 
születése mindig együtt jár 
azzal az érzéssel, hogy ta-
lálkozhatunk már valahol. 
Azért választjuk éppen őt, 
mert közel van hozzánk és 
ismerős. És a másik ki nem 
mondott gondolat: ezért 
az emberért én mindenre 
képes vagyok.

„A szeretet igazán, aki 
életét adja a barátaiért.”

Ez a jézusi mondás manap-
ság sajnos ritka, rendszerint 
csak a hollywoodi filmek-
ben fordul elő. Mégis ez a 
barátság mértéke. A valódi 
költészet, és az ősi mítosz 
éppúgy tud erről. Mint az 
olcsó westernfilmek, hogy 
az áldozat elválaszthatatlan 
a barátságtól. Jól tudják ezt 
a gyerekek, hogy a barát-
juknál nincs fontosabb em-
ber a világon. Mérhetetlen 
sok időt tudnak barátaikkal 
eltölteni, anélkül, hogy az 
idő múlását észrevennék. 
Mert otthon vannak egy-
másban, s érzik, hogy nincs 
boldogítóbb, mintha ők 
együtt vannak. „Megint a 
barátoddal csavarogtál!” 
Az ilyen szülői korholás 
mögött mindig egy igaz 

barátság sejthető. És ha ezt 
a barátságot próbára teszi 
a szülői szigor, és dönteni 
kell a gyerekeknek, kihez 
legyen õszintébb, apjához 
vagy a barátjához, biztos, 
hogy a barátját választja. 
Tudod miért? Mert köze-
lebb áll a lelkéhez. Vagy-
is jobban szereti. Akinek 
megnyílunk, azt szeretjük. 
S ez kölcsönös. Sokféle 
vonzalom, egymásba ka-
paszkodás van a világon. 
Sokféle összetartás és sze-
retetérzés. De az ember 
által átélhető legmélyebb 
szeretett: a barátság. Azért 
idéztem az Ó- és  Újtesta-
mentumot, hogy lásd. Az 
egész hitvilágunknak ez a 
szó az alapja. Ma már csak 
kevesen tudják. Ha imád-
kozunk, a barátunkkal be-
szélünk! Azért hallgat meg, 
mert a barátunk. Szó nincs 
áhítatról, térdre borulásról, 
égre fordult szemekről - 
ezek mind baráttalan álla-
potok.

A barátom ott van mellet-
tem. Egészen közel. Érzem. 
Ismerem. Szeretem. Neki 
mondom el először titkai-
mat - s csakis rá hallgatok, 
mert tudom, hogy ismer. És 
szeret engem. 

Jancsó Mónika 

„Rossz voltam, s te azt 
mondtad jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek 
találtál.
Végig hallgattad mindig, 
amit mondtam,
halandóból így lettem hal-
hatatlan.”

(Pilinszky János)  

Az elmúlt év talán a legnehezebb megpróbáltatásait nyújtot-
ta felém. A rengeteg idegesség, az apró forintocskáim beosz-
tása jelentette gondjaim többségét, de nem vagyok feladós 
típus, mindig pozitívan gondolkodom. Ezek a problémáim 
mind csak számokon alapultak és bizony már régi tapasztala-
tommal rájöttem, hogy a számok kegyetlen világánál vannak 
egyszerűbb megoldások. Ez a hit, a remény, a szeretet és a 
jóság. Mindig igyekeztem úgy élni, hogy segítettem mindenki-
nek mindenben, amiben tudásommal, erőmmel tudtam. 

Ezen a karácsonyon hosszú volt a várakozás. Már beköszön-
tött az október, megkezdődött a fűtési szezon és még ki tudja 
mi mindenre lett volna szükségem a megélhetésemhez. 

De láss csodát, megszólalt a telefon egy egyszerű kérdéssel 
a túloldalon: Hogy vagy, hogy érzed magad? Régen beszél-
tünk. A fájdalomtól eltorzult arccal zúdítottam rá panaszos 
sérelmeimet, megpróbáltatásaimat. Kórház, orvosi vizsgálatok 
sokasága, bírósági per, álláskeresés. Azzal, hogy kimondtam 
magamból és meghallgattak a lelkem megnyugodott és visz-
szakaptam az erőm. 

Már este volt, hogy kopogtattak ajtómon. Levelem érkezett. 
Töltsem ki a papírt és mielőbb küldjem vissza. Majd úgy ahogy 

érkezett, csendesen távozott. S én boldogan ott álltam ismét 
a remény kapujában. Azután még,  jöttek többen is és egy-
re csak érkeztek ki-ki a maga módján. Volt aki pénzt adott a 
bevásárlásomhoz, volt aki kóstolót hozott, volt aki felpucolt 
tyúkját hozta el meg süteményt és mindezt önzetlen szeretet-
ből. Beszélgettünk a világról, ügyes-bajos dolgainkat meséltük 
el és arról, hogy milyen jók az emberek. A bajban sugárzik ki 
belőlünk a jóság és hiszem azt, hogy sugara felmelegít és a 
legnagyobb bajban sem hagy magamra.

Most megkaptam a lehetőséget az „újság” szerkesztésére. 
A rengeteg segítség ellenére még mindig félek tőle, de a kihí-
vás lelkesít és feledteti mindennapi gondjaimat. Igaz az  első 
lépések mindig nehezebbek, de bízom a közösségben, a kö-
zös munkában. Ezért köszönöm mindazoknak, akik biztattak, 
építő kritikával segítettek és hittek bennem, hogy időre meg 
tudom csinálni. Köszönöm azt, hogy bíznak bennem, hogy 
folytatni tudom és összefogással megvalósíthatjuk álmunkat 
a mi közös naplónkban. 

Kívánok mindenkinek, kicsiknek és nagyoknak szerencsés, 
boldog új évet egészségben gazdagon.

Borsodi Pálné

Az Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet Ágasegyházi 

kirendeltsége Boldog új esztendőt 
kíván minden régi és új ügyfelének!

Az új esztendőben is állunk
rendelkezésükre az alábbi

pénztári nyitva tartás szerint:

Hétfő:  7:30-12:00 12:36-17:15
Kedd:  7:30-12:00 13:36-15:15
Szerda:  7:30-12:00 13:36-15:15
Csütörtök:  7:30-12:00 13:36-15:15
Péntek:  7:30-12:00 12:36-13:45


