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Múltunkról

Megkérdeztük: Önök, hogy fogadták? 

A török hódoltság kezdetén Ágasegyháza nádassal volt 
övezve, ami egy ideig menedéket nyújtott az ott lakók-
nak. A török azonban felfedezte a kis falut. Egy portyázó 
csapat éles szemét nem kerülte el. A mocsár miatt nem 
tudták ugyan megközelíteni, de a monda szerint 3 nap 
múlva visszajöttek többed magukkal. Az ott lakók sem 
tétlenkedtek ezalatt. Tudták, ha a törökök felfedezik a 
faluhoz vezető bejáratot, akkor elvesztek. Így hát mentet-
ték, ami menthető volt. A templom kincseit, kegytárgyait, 
a harangját a templomtól 1 km-re lévő gulyaitató kútba 
rejtették el, azt földdel behányták, majd emlékeztetőnek 
egy kis fűzfát ültettek rá. Ezt sokáig mutogatták a Szin-
nyai Sándor tanyája előtti réten. A bejárati út gátját átsza-
kították, náddal teleszórták, majd DK-i oldalon lévő titkos 
úton elmenekültek. Maguk után meggyújtották az avas 
nádat, elpusztítva a török elől. Elmenekültek, Kecskemé-
ten húzták meg magukat. (Az eltemetett kincsek a mai 
napig nem kerültek elő. Szerk.) 

Kecskemét a hódoltság idején török kincstári birtok volt, 
a budai pasa oltalma alatt állt, így az ide menekülők bi-
zonyos védettséget élveztek. Nem így az elnéptelenedett 
települések. A budai pasa, aki a szultánt képviselte, a 
pusztákat a török főtiszteknek adta hűbérbirtokul. Így ke-
rült Ágasegyháza Piri Ali bég (Bártfai Szabó: Pest megyei 
Okmány) birtokába. 

Kecskemét tanácsa, hogy megélhetést tudjon biztosítani 
az odamenekülteknek, a többi puszták között Ágasegy-
házát is beleértve bérbe vette a töröktől és polgárainak 
adta árendába, bérbe. Ez a helyzet állt fenn a török 150 
éves magyarországi uralma alatt. Ágasegyháza puszta 

Ürögdi Erzsébet
Örülök, hogy újra megjelent 

az ágasegyházi újság. Így tud-
hatunk a község mindennapi 
életéről, az egyházakkal kap-
csolatos dolgokról. Különösen 
örülök az egyházi oldalaknak. 
Az ökomenikus imahéten szép 
számmal összejöttünk. Szere-
tetben, egyetértésben még 
szorosabbá mélyült a két egy-
ház kapcsolata. Jó lenne még 
olvasni a civil szervezetek mun-
káiról, a helyi vállalkozások be-
mutatásáról és a született ba-
bákról fénykép is helyet kapna 
az lapban. Isten áldása legyen a 
szerkesztőség munkáján.

Nagy Aranka
Nagyon örülök az Ágas-

egyháza Naplónak és mindig 
nagy érdeklődéssel várom a 
következő lap megjelené-
sét. Az eddigi két kiadvány 
nagyon tetszett, széleskörű 
tájékoztatást adott a falu 
életéről. Szívesen olvasnék 
a továbbiakban a képviselő 
testület munkájáról, a falu-
ház és iskola programjairól, 
illetve érdekelnének babás 
témában a védőnő tanácsai 
vagy a pedagógusok gyer-
mekneveléssel kapcsolatos 
ajánlásai.

Kovács Imre
Nagyon jó kezdeménye-

zésnek tartom az újság 
létrejöttét. Remélem, hogy 
hosszú életű lesz, tele a la-
kosság számára fontos és 
érdekes információkkal. 
Szívesen venném, ha volna 
benne helyi termelők, gaz-
dálkodók rovata, melyben 
Ők a lehetőségekhez mér-
ten tudnának válaszolni a 
lakosság felmerülő kérdé-
seire. A falugazdász felhí-
vásairól, mezõgazdasági 
pályázatokról örömmel 
olvasnék.

Böröcz Orsolya
Nagy Örömmel és ér-

deklődéssel vettem kéz-
be az Ágasegyházi Napló 
első számát, és türelmet-
lenül vártam a követke-
ző szám megjelenését is. 
Nagyon tetszenek a cik-
kek, főleg a fiataloknak 
szóló olvasmányok és is-
meretterjesztő rovatok. 
Érdeklődve olvastam az 
intézményi programokat, 
beszámolókat. Szívesen 
látnák még baba-mama 
rovatot, védőnői tájékoz-
tatót. 

Szűcs Ágnes
Aki elindította e lap meg-

jelenésének kezdeménye-
zését, nagyon jót tett a mi 
kis közösségünkkel. Ez a lap 
rólunk és értünk szól, a min-
dennapi örömünkről, bána-
tunkról. Nagyon jó érzés 
egy szülőnek, ha olvashatja 
a gyermekei eredményeit 
az iskolai beszámolókban. 
Kimondottan érdekesnek 
találom a múltunkról szóló 
rovatot. Mindent nagyon 
szívesen fogadok, ami Ága-
segyházával és az itt élő 
emberekkel kapcsolatos. 

Feldman Tamás
Kíváncsian vettem kézbe 

az újságot, sok érdekes-
ség van benne. Kimon-
dottan örülök a sport 
rovatnak. Szeretnék még 
látni több információt a 
községről, fiataloknak 
szóló programokat, lehe-
tőségeket.

A rejtvénypályázati le-
hetőségek nagyon jók, 
még több rejtvénnyel és 
változatos nyeremények-
kel lehetne még érdeke-
sebbé tenni az Ágasegy-
házi Naplót.

lett, rideg állattartás folyt területén. (Forrás: Ágasegyháza 
2000.; 27. oldal) (Ezek a kutatások még a ma is folyamat-
ban vannak. Szerk.)

A török kiűzése után Hügyei Farkas kapta meg a király-
tól a földterület nagy részét, akitől Kecskemét bérelte. Az 
1814-től 1844-ig terjedő időszak alatt szerezte meg Kecs-
kemét város Ágasegyháza puszta jelentős részét - 8103 
kat. holdat - a Beniczky és Csernus családoktól, többnyire 
kisebb részletekben. A puszta még a XIX. Század elején 
12 birtokrészből állt. A Galgóczy-féle részt, mintegy 1200 
holdat azonban 1838-ban Kecskemét elől  a nagykőrö-
si közbirtokosság vette meg. Ágasegyháza puszta ho-
mokbuckás területe még 1850 táján is majdnem lakatlan 
volt, négyzetkilóméterenként 2-3 külterületi lakos élt itt 
elszórtan a tanyákon. 1900-ban a puszta lakóinak száma 
már 749 volt. A fejlődést a közút és a helyiérdekű vasút 
kiépítése segítette elő. 1895. október 26-án gördült be 
Ágasegyházára az első vonat Kecskemétről. Megállóhely 
létesült a Kecskemét-Fülöpszállási vasúti szárnyvonalon. 
1905-1906-ban kövezték ki az utat. (Forrás: Magyarország 
Megyei Kézikönyvei 2.; 531.oldal) 

A helyiérdekű vasútvonalként épült vonalat a Kecske-
mét-Fülöpszállási HÉV társaság építette. A 38,1 km hosszú, 
Kecskemét városát a Budapest-Zimony-vasútvonallal ösz-
szekötő vasútvonalat 1895. október 27-én nyitották meg. 
A forgalmat elsősorban mezőgazdasági termékek, főleg 
gyümölcsök szállítása jellemezte, a vasúttársaság alapítói 
is kecskeméti szőlőtermesztő gazdaságok vezetői voltak. 
A síkvidéki jellegű vasút felépítménye 23,6 kg/fm tömegű, 
„i” jelű sínekből épült.                         

                                                         (Folytatjuk.) Szerk.
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Az LTP-szerződések 
lejárata

Önkormányzati 
forrásból

Költségvetés - 
2010.

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.

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testület 2010. február 9-én megtartott rendes ülésén 
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetését, 
melyről rövid ismertetést kedves olvasóink külön 
cikkünkben olvashatnak. Ugyancsak elfogadásra került 
a Képviselő-testület 2010. évre szóló munkaterve is, 
mely az eddigiekhez képest sok, új feladattal bővült. 
Szintén tárgyalta és elfogadta a Testület Ágasegyháza 
Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben változás 
a szakmai bizottságok tevékenységi körét és elnevezését 
illetően történt. A Pénzügyi Bizottság elnevezése 
Pénzügyi-Gazdálkodásira,  a Szociális Bizottságé pedig 
Humánpolitikaira változott meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján a közcélú munkavégzés 
megszervezése a települési önkormányzat feladata. 
Ezért Ágasegyháza Község Képviselő-testülete elfogadta 
2010. évi közfoglalkoztatási tervét is. Tény az, hogy 
évről évre nő településünkön is az álláskeresők száma 
(létszámuk az idén lehet, hogy eléri a száz főt), viszont a 
munkalehetőség nem szaporodik, sőt, inkább csökken. A 
munkanélküli ellátásból kiszorulók nagy része reménytelen 
helyzetében a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik aktív 
korúak ellátására. Az Önkormányzat és a munkanélküliek 
közös érdeke ugyanakkor az, hogy a hosszabb ideje 
munkaerőpiacról kiszorult ágasegyházi lakosok ne az 
anyagi és morális szempontból is mindenkire nézve 
hátrányosabb következményeket hárító „munkanélküli 
segélyben” részesüljenek, hanem munkát végezzenek. 
Ennek megoldása  nehézséget jelent és bizony számtalan 
gondot, problémát vet fel. A Képviselő-testület azonban 
ennek ellenére úgy döntött, hogy  jelentős áldozatok árán 
2010-es évben is  100%-ban maga akarja foglalkoztatni a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat.

Döntés született a Dél-alföldi ivóvízminőség -javító 
programhoz történő csatlakozás vonatkozásában. 
Ágasegyháza szempontjából a programhoz való 
csatlakozás az egyetlen lehetőséges megoldás, ezért a 
Testület támogatja a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának és Alapító Okiratának aláírását. 
Nem születet viszont - egyelőre - még döntés a civil 
szervezetek támogatásának ügyében, mivel ez ideig csak 
egy támogatási igényt nyújtottak be. A Testület ezért 
úgy döntött, hogy az ilyen igényekről együttesen fog 
majd dönteni, s mivel csak a 2010. évi költségvetésben 
erre előirányzott támogatási keretéből minden olyan 
szervezetet kíván támogatni, - a lehetőségekhez képest 
- akik aktívan részt vesznek a település életében. 

A Képviselő-testület következő ülését 2010. február 23-
ra tűzte ki.

Több, mint tíz évvel ezelőtt, még 1999-ben kezdődött 
meg településünkön a szennyvíz-csatornahálózat építése. 
Szokásos körülmények között az ilyen munkálatok költségeit 
az ingatlan tulajdonosa maga köteles - legkésőbb az 
átadás időpontjáig - megfizetni. Az olyan sok ingatlant 
érintő nagy beruházások esetén, mint egy csatornahálózat 
létesítése azonban más a helyzet, mert a gazdaságossági 
számítások feltételei átalakulnak, a költségek számításának 
mutatói megváltoznak, a szükséges tőke mértéke megnő, 
a kockázati tényezők halmozódnak. Éppen ezért a nagy 
beruházások elősegítésére külön hitelezési formák jöttek 
létre. Egyebekben olyanok, amelyek lehetővé teszik azt, 
hogy egy csatornahálózat építéséhez szükséges teljes 
pénzmennyiséget a bankok nem a beruházás valamennyi 
érdekeltjével külön-külön is egyezkedve, hanem egy 
összegben hitelezzenek meg, miközben annak lehetőségét 
is biztosítani tudják, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai 
a rájuk eső tartozást részletek formájában törleszthessék. Az 
OTP 1999-ben 98 hónapos törlesztési futamidőt kínált, mely 
ajánlat azért is előnyösnek tűnhetett, mert annak értelmében 
a tulajdonosnak az egy ingatlanra eső szennyvízbekötési 
költségnek (108.000 forint) csak 65,33 %-át, azaz 70.560 
forintot kellett (720 Ft/hó mértékű részletek formájában) 
ténylegesen megfizetnie. Ennek magyarázata az, hogy az OTP 
ajánlata valójában egy konstrukciót rejt, mely jogi értelemben 
magában foglalja nem csak a kölcsönszerződésnek, hanem 
a lakás-előtakarékosságnak  mint - az állam által különféle 
előnyökben részesített - szerződéstípusnak a tartalmi elemeit 
is,  s ezáltal a kölcsön és a lakossági befizetések összegének 
különbözete a kamatokból és az állami támogatásból 
fedezhető. Azonban a bankok - mivel nem egy, hanem sok 
adóssal kell számolniuk, s így a kölcsön visszafizetésével 
kapcsolatos bizonytalansági tényezők is megsokszorozódnak 
- a szennyvízberuházás teljes költségeinek egy összegben 
történő meghitelezését túlzottan is kockázatosnak ítélik. Ezért 
csak abban az esetben kötnek szerződést, ha az önkormányzat 
kezességet, a visszafizetéssel kapcsolatban egyéb szervezési 
feladatokat vállal és garanciákat (pl. jelzálogbiztosítékot) 
is nyújt.  Ágasegyháza Község Önkormányzata mindezeket 
felvállalta, s így 1999-ben megkezdődhettek a munkálatok. 

Közben  eltelt tíz év. Az előtakarékoskodóknak tehát 
70.560 forintot kellett ez idő (98 hónap) alatt  az OTP 
számára törleszteniük. (Azon tulajdonosoknak pedig - 
mert néhányan voltak ilyenek is  -, akik nem kötöttek LTP 
szerződést, az önkormányzat irányába kellett teljesíteni a 
108.000 forint befizetését.) Az LTP-szerződések teljesítése 
során persze számos probléma is adódhatott. Például az, 
hogy a szerződő fél nem, vagy csak részben teljesítette 
fizetési kötelezettségét az OTP felé. Ezekben az esetekben 
-kezességvállalása folytán- az önkormányzat (az általa kezelt 
közpénzek terhére) helyette fizetett. Ezért a tulajdonosnak 
tartozása keletkezett az önkormányzat felé, melyet az 
elszámoláskor neki, vagy a jogutódjának ki kell egyenlítenie. 
Gyakran előforduló probléma az is, hogy a tulajdonos nem 
a szerződésben meghatározott időpontban fizetett. Ilyenkor 
természetesen a meg nem fizetett részlet után (mindaddig, 
amíg azt meg nem fizették) nem tudható be a tulajdonos 
tartozásába sem a részletre eső állami támogatás, sem pedig 
a kamat arányos összege. Ilyen általában akkor fordulhatott 
elő, ha a negyedévet követő 15 napig nem fizették be a 
negyedévet terhelő összeget, a 3 x 720 forintot, vagy akkor, ha 
esetleg más hitelintézetnél is volt a tulajdonosnak ugyanezen 
időszakot érintő lakástakarék pénztári megtakarítása. 
Természetes az is, hogy az keletkezett különbözet az idők 
során halmozódhatott, s a 108.000 forinthoz képest így 
keletkezett hiányt természetesen a 98 hónapos futamidő 
leteltével az ingatlatulajdonosának kell rendeznie.

Néhányan nem a kezdetektől kapcsolódtak be, de a 
megtakarítások döntő többségének futamideje 2009. 
december 31. napjával járt le. Ezekben az esetekben a hitel 
összegét az önkormányzat az OTP részére a tulajdonos 
helyett teljes egészében visszafizette. A pénzintézet 
érdekeltsége így megszűnt, ezért a  lejárt ügyeket az 
önkormányzathoz áttette, hogy az el tudjon számolni az 
ingatlantulajdonosokkal. Azokban az esetekben tehát, 
melyekben a tulajdonosok által az LTP-számlára teljesített 
befizetések, továbbá az utána számított kamatok és 
támogatások összege együttesen nem éri el a futamidő végén 
a 108.000 forintot, az ingatlantulajdonos megtakarítása nem 
fedezi az önkormányzat által helyette megfizetett teljes 
összeget. A különbözetet így pótlólag meg kell fizetni. 
Azokban az esetetekben pedig, amelyekben  több gyűlt 
össze a megtakarítási számlán, mint  108.000 forint, az 
önkormányzat - az ügyfél nevére kiállított lakáscélú számla 
ellenében - a többlet összegét visszautalja.

A nagyszámok törvényszerűsége alapján úgy gondoljuk, 
hogy az 1999. óta eltelt idő túlságosan hosszú ahhoz, hogy 
a hitelek törlesztésével kapcsolatosan ne merüljenek fel 
gondok, problémák óhatatlanul. Tapasztalataink alapján 
azonban elmondható az, hogy az ügyek intézése eddig az 
elvárásoknak megfelelően lezajlott, és talán az is kijelenthető, 
hogy biztosan számíthatunk az érintettek együttműködésére 
abban, hogy a még folyamatban lévő elszámolásokat is 
megnyugtatóan le tudjuk zárni.

A vonatkozó rendelkezések alapján Ágasegyháza Községek 
Képviselő-testülete is február 9-én megtárgyalta és elfogadta 
2010 évre vonatkozó költségvetését. A tervezéshez a 
Pénzügyminisztérium által elfogadott irányelvek mentén kellett 
haladni. Természetesen a működéshez szükséges források 
legnagyobb részét az idén is a központi költségvetés által 
biztosított támogatások (állami hozzájárulások, átengedett SZJA) 
teszik ki, mely a működési költségvetési bevételeinek 73,1 %-a.

Az önkormányzat 2010. évi bevételi (és kiadási) főösszege 
213.890.000 forint. A bevételei főösszeg jelentős részét - mint 
már említettük - a központi költségvetés által biztosított forrás 
teszi ki. A lakosságszám alapján 1.947 Ft/fő összeget biztosítottak 
a települési üzemeltetési, igazgatási és sport feladatokra. 
Lakott területekkel kapcsolatos feladatok ellátására 2.612 Ft/fő 
összeggel számolhatunk. Ezen felül pénzbeli szociális ellátásokra, 
a szociális étkeztetést, nappali szociális ellátást igénybe vevők 
létszáma alapján meghatározott feltételek mellett biztosítottak 
a források. A településen működő 2 tanyagondnoki szolgálat 
működésére körzetenként vannak előirányozva források, 
mely csak részben fedezi az éves működési kiadásokat. 
Mindezeken felül meg kell említeni az OEP által biztosított 
védőnői finanszírozást, az egyes intézmények bérleti díjait, a 
pályázatokból befolyó támogatásokat.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében - melyben szinte az 
egész település gazdálkodása jelenik meg - jelentősen kiadásként 
van megtervezve az „Út a munkához program” keretein belül 
foglalkoztatottak ellátása, támogatása. Tudni kell, hogy ezen 
program keretein belül az Önkormányzat foglalkoztat közcélú, 
közhasznú és különböző programokban részt vevő személyeket. 
A közcélú foglalkoztatottak bérének 95 %-át, a közhasznú 
foglalkoztatottak bérének 70 %-át a Munkaügyi Központ 
finanszírozza. Vagyis az Önkormányzatnak éves szinten 
így sokkal kevesebbet kell ezen így hozzájárulnia, mint ha 
különféle szociális alapon adható segélyek formájában nyújtana 
támogatást. Mindezek mellett az önkormányzat a kiadásai 
között szerepelnek a település intézményben foglalkoztatott 
alkalmazottak bére (juttatásai, ellátásai, stb). Az óvodai és iskolai 
feladatokat Ágasegyháza társulás keretein belül látja el, melynek 
köszönhetően ezen intézmények működési kiadásaihoz kisebb 
mértékben kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia, mint ha azt 
önállóan kellene biztosítania.

A 2010. évben is tervezi Önkormányzat a különféle 
pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázását. Jelenleg több 
pályázatunk elbírálása, benyújtása van folyamatban. Nyilván 
való azonban az, hogy ha ezek nyertesként kerülnek ki a 
pályázók közül, akkor az nem csak nyereséget jelent, hanem 
jelentős kötelezettségvállalást is von maga után. A pályázatok 
realizálásához ugyanis jelentős (talán többször is tízmilliós 
nagyságrendű) önrészt kell hozzátenni, és - mivel a pályázaton 
esetlegesen elnyert pénzeket az önkormányzatnak meg kell 
előlegeznie mindaddig, amíg a beruházás megvalósulását 
követően ígér összeg meg nem érkezik - a finanszírozási 
költségek megelőlegezése is költségvetésünket terheli.

Fontos tehát az, hogy fegyelmezetten, takarékosan és előre 
meghatározott irányelvek mentén következetesen gazdálkodjunk 
2010-ben is. Szerencsére a jelenlegi állást alapul véve - ellentétben 
néhány önkormányzattal -  a pénzügyi katasztrófa pillanatnyilag 
minket nem fenyeget. Azt azonban a következő esztendőben is 
szem előtt kell tartanunk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
elég lehet egyetlen felelőtlen döntés ahhoz, hogy mindent, amit 
eddig építettünk, egyszerre romba döntsünk. Mint azt az imént 
leírtuk, szerencsére Ágasegyházát ez a veszély pillanatnyilag 
közvetlenül nem fenyegeti. Azonban vigyáznunk kell nagyon, 
hogy pénzügyi helyzetünk stabilitását meg tudjuk őrizni.

PÁLYÁZAT
Baumann Guenter, a Német Parlament szászországi 
(Deutscher Bundestag) országgyűlési képviselője felajánlotta  
Ágasegyháza Községnek, hogy egy évre egy fő főiskolai vagy 
egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal részére a 
titkárságán gyakornoki állást biztosít 2010. szeptemberétől 
kezdődően egy éves időtartamra. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet egy 
fő német nyelven beszélő főiskolai vagy egyetemi hallgató 
részére Baumann Guenter – Német Parlament országgyűlési 
képviselője – titkárságán gyakornoki állás betöltésére 2010. 
szeptemberétől kezdődően egy évre.

Pályázati feltételek:
– Valamely a titkársági munka ellátásához szükséges szakhoz 
   kapcsolható egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony
– Legalább középfokú vagy annak megfelelő nyelvvizsga 
   német nyelvből 

Pályázathoz csatolni kell: 
– Önéletrajzot
– A pályázati feltételek fennállását hitelesen igazoló    
   dokumentumokat

Benyújtási határidő: 2010. március 10. 
 

Benyújtható: Ágasegyháza Község Önkormányzat  
Polgármestere (Ágasegyháza, Szent István tér 1.)

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  Központi 

Statisztikai Hivatal 2010. évben Ágasegyházán önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló  statisztikai adatgyűjtést végez, az 
adatgyűjtés folyamatos. Az adatfelvételek reprezentatívak, 
vagyis a címek véletlenszerű kiválasztás során kerülnek 
kijelölésre. 

Az adatgyűjtést hivatalos megbízással és igazolvánnyal 
rendelkező kérdezőbiztosok hajtják végre. Az adatgyűjtéssel 
kapcsolatban a KSH munkatársai készséggel állnak a lakosság 
rendelkezésére az alábbi telefonszámokon: 06-52/529-867; 
06-52/529-848.
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FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ Ágasegyháza-Orgovány
Társulási ÁMK Széchenyi István

Általános Iskola és Óvoda

        TEREMBAJNOKSÁG 
               2009/2010.  
 ALAPSZAKASZ PONT GÓLKÜL.

1. Ballószög 25 94 - 36
2. Gépesek 24 115 - 48
3. Sörivók 19 86 - 46
4. Esély Munka. 16 65 - 45
5.  100% Fradi 13 81 - 52
6. T-Home 12 49 - 62
7. Family Frost 8 48 - 74
8. Repülők 7 53 - 69
9. Csipet Csapat 6 47 - 102
10. Remény Fc 1 42 - 149

A Mohácsy Ferenc Tanulmányi Alapítvány 
az iskolai tanév végén megjutalmazza a 

kiemelkedő munkát végző tanulóit. Ezért 
kérjük, hogy adója 1%-val támogassa 

alapítványunk céljainak megvalósítását. 

Adószámunk: 18361616-1-03 

Segítő támogatásukat köszönjük.

VPOP-tól  2009-es gázolaj jövedéki adó visszaigénylésre: 2010. január 15 után van mód.
Földhasználati lap szükséges az igazolás kiadásához. Elszámolható gázolaj mennyisége 97 
liter hektáronként, minden művelési ágban. 2009. július 1-vel megváltozott az üzemanyagok 
jövedéki adó tartalma. Gázolaj esetén ez azt jelenti, hogy a jövedéki adó 90,50Ft/l növeke-
dett aminek a 80%-a azaz 72,40 forint igényelhető vissza, tehát a 2009. június 30-ig kiállított 
üzemanyag számlák után 68Ft/l,  2009. július 1-től kiállított  üzemanyag számlák után 72,40 
Ft/l számolható el.
46/2008. (IV.17.) FVM rendelet „de minimis” csekély összegű támogatási formában teszi le-
hetővé további 100 liter visszaigénylését jövedéki adó formában MVH-tól , 2009-es gázolaj 
számlákra.
Csak szőlő-és gyümölcs ültetvények esetében .
Minimum 0,5 ha területen szőlő- vagy gyümölcs termesztést folytat.
Mértéke:100 liter hektáronként, és 70 Ft/liter összeggel.

Támogatás benyújtásának ideje :2010. május 31-ig.
A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Legfontosabb feltétele:
A VPOP által elfogadott 2009-as gázolaj jövedéki adó visszatérítésnek igazoltan kiutalva kell 
lennie.

Őstermelői igazolványok érvényesítése: 2010. március 20-ig  történő érvényesítés esetén 
az igazolvány visszamenőleg 2010. január 1-től lesz érvényes , március 20. után pedig az 
érvényesítés napjától. A 326/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a me-
zőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért és  továbbá annak évenkénti érvényesítéséért  
a kiállítót díj illeti meg.
Díj mértéke: új igazolvány kiadása esetén 1000 Ft, értékesítési betétlap kiadásáért 1000 Ft 
(érvényesítés), minden további betétlap kiadásáért 1000 Ft díjat kell megfizetni a termelőnek. 
Az eljárási díjat az igazolványt kiállító hatóság által biztosított postai utalványon (csekk) lehet 
befizetni. Falugazdásznál kérhető.

Agár-környezetgazdálkodás
Területazonosítási kérelem  61/2009. (V.14.) FVM rendelet szerint:
Az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy 
részben helyt adó határozattal rendelkező gazdálkodó e határozat jogerőre emelkedését 
követő 90 napon belül elektronikus  úton területazonosítási kérelmet nyújtson be a székhely 
szerinti illetékes MVH részére.
A területazonosítási kérelemnek tartalmaznia kell a támogatási határozattal előzetesen jó-
váhagyott, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek EOV koordinátáit, amely 
legalább 3 méter pontosságúak. Ökológiai célprogramnál postázni kell MVH-nak az ökoló-
giai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást. A kérelemhez nem kell mellékelni a mérési 
jegyzőkönyvet, azt a helyszíni ellenőrzés idején kell bemutatni.  A mérési jegyzőkönyvet a 
gazdálkodónak és a mérést végző személynek is alá kell írni, pecsételni, az eredeti példányt 
meg kell őrizni. Mérést bárki – maga a gazdálkodó is – elvégezheti, ha  a pontosságot be-
tartja. 
A területazonosítási kérelmen adott célprogram vonatkozásában bejelentett területméret 
ne haladja meg az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemben 
szereplő  területméretet. 
Amennyiben a területazonosítási kérelem adott célprogram vonatkozásában  bejelentett 
területméret nagyobb, mint az előzetesen jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő te-
rület, úgy a két területnagyság közötti különbséget okozó   kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület nem támogatható.
Amennyiben  a  mért terület kisebb, mint az előzetesen jóváhagyott területméret, úgy a 
területazonosítási kérelemben bejelentett mért terület kerül elfogadásra. A bemért sarok-
pontok közül legalább egyet a terepen  a támogatási időszak teljes ideje alatt jól láthatóan 
meg kell jelölni.

Talajmintavételt :
Talajminták laboratóriumban való leadásának határideje 2010. augusztus 31. az első gazdál-
kodási évben.
Az utolsó gazdálkodási évre a talajminták leadásának határideje: 2013. szeptember 1 és 2014.
augusztus 31 közötti időszak.

Tápanyag-gazdálkodási terv:
Tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő gazdál-
kodási évre vonatkozóan.
Fontos! Az első gazdálkodási évre vonatkozó tervet legkésőbb a területazonosítási kérelmet 
jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 
belül kell elkészíteni.
Adatszolgáltatás:
A tápanyag-gazdálkodási terv előírt adattartalmát évente szeptember 1 és november 30 kö-
zött, kell elektronikus úton benyújtani az MgSZH-hoz. Első alkalommal: 2010. szeptember 1 és 
november 30 között.

Földhasználati terv:
Szántóföldi célprogram csoportba vont földterületekről kell elkészíteni, évente szeptember 30-ig.
Fontos! Az első gazdálkodási évre vonatkozó tervet legkésőbb a területazonosítási kérelmet 
jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 
belül kell elkészíteni.
További információ a falugazdásztól kérhető.                                                 Mikus Anikó

06/20/9850721

Felhívás kötelező adatszolgáltatásra
Kötelező adatszolgáltatás azon gazdálkodók részére akik: kedvezőtlen adottságú terüle-
tek (KAT), Natura 2000 támogatást igényeltek, keressék fel a falugazdászt.

Mg. erdő, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése, szaktanács-
adás, tanyabusz támogatást igényeltek, keressék fel a  pályázatírót.

Határidő: 2010. február 15. és 2010. március 15. között.

Teremfoci Bajnokság
1998-ban indítottam el az Ágasegyházi Teremlabdarúgó Bajnokságot. Azóta is szünet nélkül, 
minden évben nekigyürkőzik 10 csapat, hogy eldöntsék ki lesz az aktuális bajnok. Azzal a céllal 
kezdtem a torna szervezéséhez, hogy a helyi mozogni vágyó, focizni szerető embereknek 
legyen rendszeres sportolási lehetősége. Minden évben van 2-3 helyi csapat. Külön öröm, 
hogy az utóbbi években egyre több helyi fiatal kapcsolódik be a versenysorozatba. Vannak 
csapatok Kecskemétről, Kerekegyházáról, Ballószögből, Kadafalváról és Izsákról is. Szerencsére 
a mérkőzések többségében sportszerű, örömfoci jelleggel zajlanak, ami nem jelenti azt, hogy 
nincsenek kiélezett, színvonalas mérkőzések. A szurkolótáborok is kialakultak és egyre több 
néző buzdítja a kedvenc csapatát. A 10 csapat körmérkőzést játszik és az alapszakasz után két 
csoportban (1.-5. helyezettek, 6.-10. helyezettek) jön a rájátszás. Itt élesedik a küzdelem, hiszen 
a közel azonos képességű csapatok kerülnek egy csoportba. Idén Január 25-én kezdődött a 
rájátszás és február közepén avatunk bajnokot.

Széchenyi István Matematika Verseny
Január 22-én péntek délután rendeztük meg 16. alkalommal. 11 iskola, 44 tanulója nevezett 
a megmérettetésre. A versenyzőknek 20 feladat megoldására 2 óra állt rendelkezésre. 
Íróeszközön kívül semmilyen segédeszközt nem használhattak. Az 5.-6. osztályosok 
hamarabb befejezték, de a nagyobbak kihasználták a teljes időkeretet. A Diákönkormányzat 
minden versenyzőt és kísérőt vendégül látott a verseny után. A győztesek és az ágasegyházi 
helyezettek a következők voltak. 5. o.: 1.hely: Szabó Máté (Jakabszállás), 3. hely: Németh 
Norbert (Ágasegyháza).  6.o.:1.hely: Farkas Vanda (Orgovány), 2.hely: Józsa Gergő 
(Ágasegyháza). 7.o.: 1.hely: (holtversenyben) Dézsi Anna (Fülöpszállás) és Sebestyén Sándor 
(Izsák). 8.o.: 1.hely: Kisjuhász Nikolett (Ladánybene). Az iskolák összesített versenyét Orgovány 
nyerte Jakabszállás és Ladánybene előtt. Ágasegyháza holtversenyben 4.-6. helyezett lett 
Lajosmizsével és Fülöpszállással együtt. 

Új bútorok az iskolában és az óvodában
Az oktatási intézmények sikeresen 
pályáztak eszközbeszerzésre. Közel fél 
millió forintot nyertek az elhasznált bútorok 
cseréjére. Az óvodába 37 szék, az iskolába 
40 szék, asztalok, számítógépasztalok és 
szekrény került beszerzésre. Februárban 
már kipróbálhatták a tanulók az új 
eszközöket.  

Ártim János
igazgató  
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Péntek délután 17 órai kezdet-
tel Eures külföldi munkavállalás-
sal kapcsolatos előadást tartottak 
a Mohácsy Ferenc Faluházban. A 
„közkönyvtárak uniós program-
jának támogatása 2009” elne-
vezésű pályázat programjainak 
utolsó állomásaként január 29-
én a „Munkavállalás az Európai 
Unióban” című lakossági fórum résztvevői a tájékoztató végén 
személyesen is pontosíthattak az előadás során felmerült kérdé-
sekről. A hallgatóság megismerkedhetett az Nagy-Britanniában 
való munkavállalás feltételeivel. Fazekas Istvánnak a Katona Jó-
zsef Megyei Könyvtárban működő Europe Direct Hálózat mun-
katársának a segítségével a fórumon résztvevők először a Külföl-
di Munkaerő - közvetítő és Tanácsadó Iroda ügyvezetője, Dudás 
Lászlónak a tájékoztatójával találkozhattak. Dudás úr elmondta, 
hogy Tanácsadó Irodájuk elsősorban Angliában lévő szállodákba 
közvetít munkaerőt. Beszélt a nyelvtudás fontosságáról, a pályáz-
tatás menetéről. Legnagyobb esélye a kijutásra annak van, aki 
alap szinten beszéli az adott ország nyelvét. Nyelvismeret nélkül 
nem ajánlja senkinek a kiutazást és a munkavállalást. Természe-
tesen kivételek mindig vannak, de egy biztos nyelvtudással a há-
tunk mögött nagyobb biztonságba tudhatjuk magunkat. Már az 
is sokat számít, ha külföldön meg tudjuk értetni magunkat.

 A fórum második felében Békésiné Kerekes Judit EURES ta-
nácsadó szintén hangsúlyozta a nyelvtudás jelentőségét. Az Elő-
adó Asszony elmondta, hogy az Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
olyan tanácsadó és információs hálózat, melynek célja az EU/EGT 
országai közötti munkaerő - áramlás elősegítése. Megtudhattuk, 
hogy például melyik honlapokat célszerű átböngészni, ha külföl-
dön szeretnénk munkát vállalni, vagy hogy minek az igazolására 
szolgát az E301-es nyomtatvány. Az előadók prospektusokkal 
támogatták a fórum témája iránt érdeklődő lakosságot, melyek 
a könyvtári nyitva tartás ideje alatt korlátozott számban még ren-
delkezésre állnak. A tanácsadó feladatai közé tartozik: segítséget 
nyújt a külföldi önéletrajz megírásában, és útmutatást biztosít a 
különböző papírmunkák kitöltésében. Nem is gondolná az em-
ber mennyi utána járás szükséges ahhoz, hogy biztonságosan el-
vállalhassunk egy külföldi munkát.

Bornemisszáné Varga Ilona, Vancsai Rúben

A kultúra napjára emlékezvén a Nyugdíjas Klub, szava-
ló és versmondó verseny szervezett tagjai között január 
25-én délután. 
Az ünnepi ese-
ményt Lédigné 
Fakan Gabriella 
a klub vezetője 
nyitotta meg. 
Majd Szórád 
Istváné beve-
zető beszéde 
után jöhettek 
a versmondók. 
A sort Kókai 
Mihályné kezd-
te, az alkalomnak megfelelően népünk legszebb imájával, 
a Himnusszal.  További versmondók Nagy Ferencné, Szó-

rád István, Téglás 
Mihályné. A csa-
ládias hangulatú 
verseny végével 
minden résztvevő 
egy emléklappal 
a hallgatóság pe-
dig egy élménnyel 
gazdagodott.

Vancsai Rúben

MÁRCIUS  15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira 

Petőfi Sándor versével emlékezünk

15-dik Március, 1848

Hogyan vágjunk bele?

A Himnusz születésének 

Születés Hete Fesztivál 
Start Találkozó /2010

Előadó: Kobza Zsuzsanna Meső

Az ember azt gondolná, ha csak úgy felkészületlenül beesik 
egy előadásra, nincs ideje a témának utánanézni, ráadásul nem 
érinti az adott élethelyzetről szóló előadás, akkor abból biz-
tosan semmi jó nem sül ki. Nos, én rácáfolok erre a helyzetre 
ugyanis velem pontosan ez történt.

Adott egy találkozó a Születés Hete Fesztivál Start Találko-
zó/2010. Amit a felvilágosításról, a gyermekvállalásról, a gyer-
mekvárás kilenc hónapjáról, egészen a gyermek két éves korá-
ig tartó időszakról, a munkába visszaállás nehézségeiről tudni 
kell, itt megtalálható.

Rendezvények jönnek létre országszerte (Pelenkázó és szop-
tató sátrak felállítása)

A babát váró nők néha nem áldott állapotként, hanem szó 
szerint „terhességként” élnek meg bizonyos pillanatokat. Ha-
bár elismerem, hogy ez egyénenként változó. De biztos va-
gyok benne, hogy minden nőnél akadnak „terhes” pillanatok.

Ennek a fesztiválnak a különböző programjain való részvétel 
nagyban hozzájárul a nehéz időszak könnyű, vagy legalábbis 
könnyebb átvészeléséhez. A meghívott előadók (szülész-nő-
gyógyászok, védőnők, szoptatási tanácsadók, dúlák) rengeteg 
hasznos és használható tanácsot adnak. És nem utolsó sorban 
a kismamáknak lehetőségük van az egymás közötti tapaszta-
latcserére, ami sok esetben bizony néha hasznosabb, mint az 
előadásokon hallott információk.

Kedves Kismamák és leendő Kismamák, ha érdekel titeket a 
Születés Hete Fesztivál látogassatok el a következő honlapra:  
www.szuleteshete.hu

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek
Az  élet dolgai új értelmet nyernek
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban
Új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

Pinczés Tímea

A lehetőségek tárháza

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot! 

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt. 

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.
 
Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok. 

Szabad sajtó!... már ezentúl
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem. 

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjúság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát. 

Míg az országgyűlés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra! 

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott. 

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szívekben,
Mint bilincs a kezeken! 

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!...-
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani. 

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng. 

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta. 

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban. 

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.
 
A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! 
 
Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre. 

S te, szívem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjúság vezére
Voltam e nagy tetteknél. 

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek! 

Pest, 1848. március 16.

Mozgalmasan zárult a január 
a Mohácsy Ferenc Faluházban. 
Új könyvekkel és lehetőségek-
kel bővült a könyvtárunk. Köz-
benjárásunkkal akár 35-50%-os 
könyvvásárlásra van lehetőség. 

Szeretnénk, ha a kedves Ol-
vasó bepillantást nyerhetne 
akár néhány sor elejéig is ren-
dezvényeinkbe, munkáinkba.

Új könyvek érkeztek a könyv-
tárba január utolsó hetében, 
melyek közül kedvcsinálóként 
engedje meg, hogy ajánljak 
néhányat.

Paulo Coelho - A fény harco-
sának kézikönyve

Az új kötet összefoglalja a 
coelho-i életmű lényegét. A 
megszokottól eltérően nem 
regény, hanem a szerző re-

zéseit, félelmeit és szokásait. 
A könyvet a lovak szerelme-
seinek ajánlom. A lovak jel-
zéseinek megértése segíthet 
bizalmának elnyerésében, és 
elmélyítheti a ló és lovasa kö-
zött szövődő köteléket.

Sportok könyve
Minden, amit csak tudni 

óhajtunk a világ több mint 200 
nagy sportjáról. Bepillantha-
tunk a világ csúcssportolóinak 
sikeres technikájába és takti-
kájába. Megismerkedhetünk a 
sportágak történelmével, sza-
bályaival és leírásával.

J.R. Ward Éjsötét szerető
„Izgalmas, erotikus és magá-

val ragadó” Nicole Jordan A 
Fekete Tőr Testvériség sorozat 
első könyve szerelemről, eroti-

helyet, amely felkerült a ram-
sari egyezmény listájára.

Könyvtárunkban a Kedves 
Olvasó a helyben használatos 
napilapot Petőfi Népét olvas-
hatja. Egy hetes kikölcsönzés-
sel megtekintheti és ottho-
nában tanulmányozhatja az 
Autó-motor, Praktika, Amilie, 
és az Otthon magazinokat. 
Melyeknek folyamatosan fris-
sülő számait ugyanúgy megta-
lálhatják, mint a régebbieket. 
Mindazon olvasóink és tagja-

ink részére, akik kedvezmé-
nyes áron szeretnének köny-
vet vásárolni, azok számára 
ajánljuk a könyvrendelési ak-
ciót könyvtárunkon keresztül. 
Érdeklődni lehet a Faluházban 
nyitvatartási időben. A gyere-
kekről sem feledkeztünk meg, 
részükre számos társasjátékot 
ajánlunk, amiket helyben ki-
próbálhatnak és játszhatnak: 
Honfoglaló, Activity, Scrabble 
és többféle Puzzle.

Vancsai Rúben

gényeiben elszórtan találha-
tó gondolatok gyűjteménye. 
Napjaink egyik legkedveltebb 
írója világszerte. Könyvei több 
mint 100 millió példányban, 63 
nyelven és 150 országban je-
lentek meg.

Susan McBane - A lovak test-
beszéde

A könyv segítségével meg-
érthetjük, mit gondol rólunk 
kedvencünk. Megismerhetjük 
a lovak nyelvének alapkifeje-

káról és szenvedélyről szól. A 
könyv az utóbbi évek legna-
gyobb romantikus bestsellere 
lett.

Tardy János - A Magyaror-
szági vadvizek világa

Kézikönyv, útikönyv s egy-
szersmind ismeretterjesztő 
szakkönyv. Hazánk legneve-
sebb szakértői fogtak össze, 
hogy nagyszabású vállalkozás 
keretében bemutassák azt a 
32 kiemelkedő értékes vízi élő-

Programjaink
2010. február 18.  14:00 Versmondó Gála (Széchenyi István Ál-
talános Iskola szervezése.)
2010. március 15. 17:00 Emlékműsor és fáklyás felvonulás már-
cius 15-e tiszteletére.
2010. március 20. 15:00 II. Mohácsy Ferenc Vándorkupa (Pong-
pong verseny)
2010. március 22. 08:55 Könyvtári foglalkozás alsósoknak

Állandó programjaink:
Hétfő   14:30 Nyugdíjas Klubfoglalkozás
17:00 Boróka Népdalkör és Citerazenekar Egyesület foglalko-
zása
Kedd   15:30 Klubfoglalkozás legényeknek
Szerda 17:00 Ágasegyházáért Alapítvány próbái
Csütörtök 15:00 Ifjúsági Katasztrófavédelmi versenyre való 
felkészülés általános iskolásoknak
Péntek 14:30 Klubfoglalkozás legényeknek

Könyvtári és eMagyarország Pont nyitva tartása:
Hétfőtől - Csütörtökig 12:30 - 16:30
Pénteken 14:00 - 18:00
Szombaton 07:30 - 11:30

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

emlékére
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Szociális Gondozási Központ

CIVIL SZERVEZETEINK BEMUTATKOZÁSA

Mohácsy Ferenc Tanulmányi 
Alapítvány

Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Nevet választottunk

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik 
Ágasegyházán. Szerveztünk programokat, kézmű-
ves táborokat gyermekeknek, fiataloknak össze-
kötve azt Nemzetközi önkéntes táborral. 
Németországi nyelvtanfolyamon fiatalok vehet-
nek részt, pályázat útján három hónap és három 
hét időtartamig. 
Továbbiakban is ezt a munkát szeretnénk folytat-
ni, kibővítve mindezt egy ifjúsági klubbal. 

Ha Ön még nem határozott a személyi jövedelemadója 1%ról és az Alapít-
ványunkat érdemesnek tartja, hogy ezt felajánlja, kérjük támogassa szerve-
zetünket az 1%kal. 
Az idegen nyelv a mai fiatalok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen. Segítsük 
Őket együtt.

Adószámunk:18369762103
Kovács Kinga Emlékalapítvány

Látta már ? 
Ágasegyháza Szociális 

Gondozási Központja által 
2009.októberében megnyi-
tásra került az „Ágasegyhá-
za öröksége” című helytör-
téneti kiállítás.

A kiállítás célja, hogy a 
lakosok, gyerekek, ide láto-
gatók megismerhessenek 
egy részecskét Ágasegyhá-
za történelméből .

A kiállítás anyagát az idő-
sek klubja tagjai segítségé-
vel sikerült összeállítani és 
megnyitni mindeni előtt.

Célul tűztük ki, hogy meg-
ismertessük az ide látoga-

tókkal, hogy hogyan éltek 
őseink, milyen eszközöket 
használtak és  ruházatot 
viseltek.

Gyűjteményünkben az 
1800-as évek végétől hasz-
nálatos tárgyak is láthatók, 
köztük néhány igazi külön-
legességgel és ritkaságok-
kal. 

A nyitvatartási időről a 
Szociális Gondozási Köz-
pont hirdetőtáblája nyújt 
információt de az intézmé-
nyi nyitva tartás ideje alatt  
igény szerint bármikor 
megtekinthető.   

Mindenkit sok szeretettel 
várunk.

Vas Gabriella

Programjaink:
2010. február 17. 9:00 Klubfoglalkozás, bál értékelő élménybeszámoló
2010. február 23. 9:00 Termálfürdő látogatás Kecskemét
2010. február 24. 9:00 Mozi délelőtt Emlékeink videón (Erdélyi kirándulás megtekintése
2010. március 3. 9:00 Egészségügyi tanácsadás Dr. Dull István (vérnyomás, vércukormérés
2010. március 10. 9:00 Ünnepi műsorra való felkészülés
2010. március 11. 9:00 Bevásárló kőrút Kecskemét
2010. március 15. 16:00 Emlékműveink koszorúzása, 17:00  Emlékműsoron való részvétel
2010. március 17.  9:00 Parkrendezés és szalonna sütés
2010. március 23. 9:00 Termálfürdő látogatás 

Immár 18. éve működő 
nyugdíjas klubunkban ak-
kor vetődött fel a névvá-
lasztás gondolata, amikor 
a falu lakossága a Szociális 
Gondozási Központot is 
nyugdíjas klubnak kezdte 
nevezni.

Ha nyugdíjas klubról 
esett szó, sosem lehetett 
tudni melyikről is van szó. 
Lehet, hogy a sors iróniá-
ja, de mindkét vezetőt is 
Gabriellának hívják. Ezek 
után jutottunk el a név-
választás gondolatához. 
Mindenkinek lehetett ja-
vaslatot tennie. Sok érde-
kes név közül a nefelejcset 
választottuk. Nemcsak 
egy szerény virág, hanem 
ts-sel írva, arra is int, hogy 
ne felejtsük el

egymást.
A nevünk nagyon tükrö-

zi egymáshoz való viszo-
nyunkat is. Harmincegy 
főből álló klubunkat na-

gyon összetartó, egymást 
tisztelő és megbecsülő 
ember alkotja. Programja-
ink sokszínűek, gazdagok. 
Mindegyiket megörökí-
tem a klub naplójában 
szöveggel és fotóval.

Névválasztásunkat a falu 
tudtára akartuk adni, s 
rögtön hozzáfogtam egy 
tabló elkészítéséhez. En-
nek volt még egy érdekes 
apropója is. Klubtagjaink 
állandóan arról panasz-
kodtak, hogy ők milyen 
öregek. Ekkor fogadtam 
meg, hogy készítek egy 
olyan tablót, amin meg-
mutatom, hogy voltak ők 
fiatalok is.

Így született meg az 
Ilyenek voltunk....- Ilyenek 
lettünk feliratú tabló.

Sokaknak tetszett az öt-
let, legalábbis erről győ-
ződtünk meg a dicsére-
tekből és a vendégkönyv 
beírásaiból. Segítségünk-

re volt a fotózásban Tum-
bászné Mártika és a tab-
ló keretének különösen 
szép lefestésében pedig 
Kókai Pál.

A kiállítások, - tabló és 
fejkendő - telitalálat vol-
tak.

A gazdag programok 
szervezése folytatódik 
ebben az évben is. Mindig 
meghallgatjuk a tagságot 
is a program összeállításá-
ban. Az idén megtoldjuk 
azzal, hogy mindig meg-
emlékezünk az ünnepek-
ről is. Így ünnepeltük meg 
a Magyar Kultúra Napját, 
s szerveztünk versolvasó 
és versmondó ünnepsé-
get. Programjaink meg-
valósításához már várjuk 
a tavaszt.

A leírtakhoz pedig szol-
gáljon bizonyítéknak a 
tabló.

Szórád Istvánné

Mohácsi Ferenc iskolánk 
volt igazgatója, községünk 
díszpolgára a 90-es évek 
elején hozta létre a róla 
elnevezett alapítványt. Az 
alapító okiratban szigorúan 
meghatározta az alapítvány 
céljait, de ezzel nagyon szűk 
mozgásteret hagyott a mű-
ködést illetően. Az alaptőke 
kamatait illetve az alapít-
vány számlájára történő be-
fizetéseket csak a célokban 
megjelölt módon lehet az 
iskola tanulóinak jutalma-
zására felhasználni minden 
tanév végén. Az öttagú ku-
ratórium tagjai a minden-
kori polgármester, szülői 
munkaközösség elnöke, a 
református lelkész, a kato-
likus plébános és iskolaigaz-

gató. A kuratórium, a neve-
lőtestület javaslata alapján 
dönt a tanulók jutalmazásá-
ról négy kategóriában:

1. Díjazott lehet az a 8. 
osztályos tanuló, aki nyolc 
év alatt tanulmányi, közös-
ségi munkájával, magatar-
tásával, versenyeken elért 
eredményeivel méltó mó-
don öregbítette iskolánk 
hírnevét.

2. Díjazott lehet, aki egy 
verseny keretében a leg-
szebben szavalja el Széche-
nyi emlékezete című vers-
ből a kijelölt részletet, és a 
legszebben énekli el a szó-
zatot zenei kíséret nélkül.

3. Díjazott lehet az, az 1-1 
tanuló a művészetek kate-
góriában, aki az adott évben 

ének és tánc kategóriában 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott.

4. Díjazott lehet sport ka-
tegóriában egy lány és egy 
fiú, aki az adott évben meg-
nyeri a 3000 méteres síkfu-
tás versenyét. Jutalom min-
denkori adótörvények által 
engedélyezett mértékben, 
(5-7000,-Ft) értékű vásárlási 
utalvány.

Köszönjük Feri bácsi fel-
ajánlását, mert a pozitív 
cselekedetek díjazása ösz-
tönzően hat a tanulóinkra. 
Erre nagy szükség van a mai 
világban, mert gyermekeink 
kevés jó példát látnak ma-
guk előtt és hajlamosabbak 
a rossz példák követésére.

Ártim János
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Kedves Olvasó! 

BABITS MIHÁLY: Balázsolás
2010. február 18 - március 18.

Az Ágasegyházai Református Egyházközség alkal-
mai, programjai:

Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden szerdán 16-18 fafaragó szakkör
Február 18. csütörtök 17 óra Bűnbánati bibliaóra
Február 21. vasárnap de. 10 órakor Böjt első vasárnapja- 
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet
Február 21. vasárnap du. 3 órakor Gyermek-
istentisztelet
Február 25. csütörtök 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Február 25. csütörtök 17 óra Bibliaóra
Február 28. vasárnap 10 órakor Családi istentisztelet
Március 4. csütörtök 17 óra Bibliaóra
Március 7. vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Március 7. vasárnap du. 3-kor Gyermekistentisztelet
Március 11. csütörtök 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Március 11. csütörtök 17 óra Bibliaóra
Március 13. szombat 10 órakor Gyermekistentisztelet
Március 14. vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Március 18. csütörtök 17 óra Bibliaóra

Minden hónap első vasárnapján énektanulás az 
istentisztelet keretén belül.
Minden hónap utolsó vasárnapja családi istentisztelet, 
amelyen a hittanos gyerekek egy csoportja szerepel.

A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói 
járulék fizetésére, lelkigondozásra, beszélgetésre. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! 
Éljünk a lehetőségekkel!

Egy imameghallgatás
Egy kaliforniai középiskola di-

ákjai három hónapon keresztül 
készültek arra, hogy a húsvéti 
szünidőre Mexikóba utazza-
nak, és ott segítsenek a szegé-
nyeken. Imádkoztak Istenhez, 
hogy használja őket csodálatos 
módon. Nagy várakozással 
a szívükben el is utaztak egy 
Mexicali melletti kis gyüleke-
zethez.

Amikor vasárnap reggel meg-
érkeztek a kis faluba, azt látták, 
hogy a templom, ahol szolgálni 
akartak csúnyán leégett. A tető 
beszakadt, már csak a négy 
fal állt. Óvatosan léptek be 
az épület maradványai közé, 
ahonnan egy éneket hallottak 
felcsendülni spanyolul. Egy el-
csigázott, csüggedt lelkész és 
kilenc gyülekezeti tagja, akik 
éppen délelőtti istentiszteletük 
közepénél tartottak, zavart 
tekintettel fogadta őket. Nyil-
vánvaló volt, hogy nem érke-
zett meg hozzájuk az a levél, 
amelyben a csoport a szolgá-
lati szándékát jelezte, így aztán 
fogalmuk sem volt róla, hogy a 
csoport eljön, hogy velük töltse 
ezt a hetet.

Az ének után a lelkész meg-
szakította az istentiszteletet, 
hátrament a középiskolás diá-
kokból álló csoporthoz, és azt 
kérdezte tőlük: „Qué pasa?” 
(amit a csoport így értelme-
zett: „Ugyan mi a csodát kere-
sitek ti, gazdag fehér gyerekek, 
itt, a mi templomunkban?”).

Hosszas hallgatás után az 
egyik tanuló megszólalt:

- Keresztyén fiatalok va-
gyunk, és azért jöttünk ide, 
hogy szolgáljunk.

Amikor a lelkész ezt meghal-
lotta, a szeme megtelt kön-
nyel.

- Hat hónappal ezelőtt va-
lakik a faluból felgyújtották a 
templomunkat - magyarázta. 
- Azóta imádkozunk, hogy 
Isten küldjön segítséget, de 
már feladtuk a reményt, hogy 
valaha is jön segítség. Dicsőség 

Istennek!
A harmincöt tanuló döbbent 

csendben állt. Sokszor hallot-
ták már, hogy Isten használni 
akarja őket, és most életükben 
először meg is tapasztalhatták. 
Csodálkozásában az egyik ta-
nuló odafordult egy másikhoz, 
és azt mondta:

- Ezt nem tudom elhinni. Ima-
meghallgatássá lettünk!

Isten használni akar bennün-
ket, és meg is teszi - de csak 
akkor, ha engedelmeskedünk 
neki, és Jézus példáját kö-
vetve másoknak szolgálunk. 
Filippi levél 2,3-11: 3Semmit 
ne tegyetek önzésből, se hiú 
dicsőségvágyból, hanem alá-
zattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál;4és sen-
ki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét 
is.5Az az indulat legyen ben-
netek, ami Krisztus Jézusban 
is megvolt:6mert ő Isten for-
májában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő 
Istennel,7hanem megüresítette 
önmagát, szolgai formát vett 
fel, emberekhez hasonlóvá 
lett, és magatartásában is em-
bernek bizonyult;8megalázta 
magát, és engedelmeske-
dett mindhalálig, mégpedig 
a kereszthalálig.9Ezért fel is 
magasztalta őt Isten minde-
nek fölé, és azt a nevet ado-
mányozta neki, amely minden 
névnél nagyobb,10hogy Jézus 
nevére minden térd megha-
joljon, mennyeieké, földieké 
és földalattiaké; 11és minden 
nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Úr az Atya Isten dicsőségére. 

 Mi is lehetünk imameghallga-
tássá valaki számára, ha lemon-
dunk a kényelemről, és hasz-
náljuk azokat az ajándékokat, 
amelyeket, Isten azért adott 
nekünk, hogy általuk változást 
munkáljunk a világban.

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

református lelkipásztor

Február hónap ünnepei 
közül a hónap elején ta-
láljuk Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napját  Február 
2-án.  Lukács evangéliumá-
ban  (2,22-24)  olvassuk: 
Amikor elteltek a tisztulás-
nak a Mózes törvényében 
megszabott napjai, felvit-
ték  (a gyermek Jézust) Je-
ruzsálembe, hogy bemutas-
sák az Úrnak,  ahogy az Úr 
törvényében elő volt írva: 
az anyaméhet megnyitó 
minden elsőszülött fiú az 
Úr szentjének hívatik, s az 
áldozatot is be akarták mu-
tatni, ahogy az Úr törvénye 
előírta: egy pár gerlicét 
vagy két galambfiókát. 

Az  ószövetség  embe-
rének életét a  Mózesi 
törvény szabályozta, Ezek 
szabályozták  irányították  
az élet  szinte minden ese-
ményét. A szülés és a ha-
lott érintése rövidebb vagy 
hosszabb ideig   vallási ér-
telembe vett tisztátalansá-
got okozott, melytől tisz-
tulási szertartással lehetett 
megszabadulni. Így gyer-
mek szülése után az anyát   
negyven napig tisztátalan-
nak tekintették. Az anya ez 
idő alatt a templomból és 
a közéletből ki volt zárva. 
A tisztulási idő elteltével 
az anyának a  jeruzsálemi 
templomban meg kellett 
jelennie és ott  tisztulási ál-
dozatott mutatott be. Egy  
bárányt és egy galambot 
kellett tisztulásául felaján-
lania , szegény szülők ese-
tén ez két galambfióka is 
lehetett. Külön szabály vo-
natkozott arra az esetre, ha 
az elsőszülött fiú gyermek , 
mert őt „ az Úrnak kellett 
szentelni”. Ezzel  emlékez-
tek arra, hogy az Egyip-
tomból való szabaduláskor 
a héberek  házában élet-
ben maradt az elsőszülött 
gyermek, ellenben nem így 
az egyiptomi családokban. 

( Ez volt az Egyiptom föld-
jét sújtó tizedik csapás.)  Ez-
zel ért véget a  héber nép 
több száz évig tartó egyip-
tomi rabsága. Mózesi tör-
vény így utal erre „Az Úr 
így szólt Mózeshez : Szen-
telj nekem minden elsőszü-
löttet. Ami Izraelben anyja 
méhét megnyitja.”( Kiv.13,1)  
Jézusra  mint elsőszülött-
re vonatkoztak mindezek 
az előírások. Azért viszik a 
negyvenedik napon a jeru-
zsálemi templomba, hogy 
az elsőszülött gyermekre 
vonatkozó kötelezettség 
alól kiváltsák. „Benne az 
élet volt, s az élet volt az 
emberek világossága.  A 
világosság világít a sötét-
ségben, de a sötétség nem 
fogta be.” (Jn 1.4-5) olvas-
suk János evangéliumában. 
Gyertyaszentelés szertartá-
sában a hívek kezében az 
égő gyertya az életünket 
megvilágosító Jézust jelké-
pezi. Be akarjuk fogadni 
azt a világosságot ami nem 
a szemeinket világosítja 
meg, hanem megvilágítja 
és megmutatja életünk iga-
zi értelmét. Kívánom minél 
többen találjuk meg ezt a 
fényt, hogy másoknak is vi-
lágítani tudjunk. Befejezé-
sül had idézem Vass Albert 
sorait:  „- A jó, ha útjára 
engeded, mindig legyőzi 
a rosszat - Mondta mély 
dörmögő hangon az öreg, 
mint ahogy a fény legyő-
zi a sötétséget. Mondom, 
ha útjára engeded. Mint 
ahogy a tiszta tükör útjára 
engedi a fényt, odatükrö-
zi, ahova irányítod. A tisz-
ta tükör. Vakult tükörben 
elvész a napfény, gyerek. 
Igyekezz hát, hogy tiszta 
tükör lehess, amilyennek Is-
ten megteremtett, s akkor 
tied lesz az Ő jóságos ereje, 

tied lesz mindég, tovább-
sugárzása... Nehéz ezt fel-
fogni, tudom - tette hozzá 
kis szünet után --, pedig 
ebben rejlik a nagy titok... 
-Micsoda titok? - fakadt 
fel a gyermekből a kíván-
csiság. Az öreg ránézett. 
Bozontos fehér szakállától 
látni se lehetett az arcát, 
de a szeme úgy izzott elő 
a nagy karimájú fekete 
kalap alól, mint lába előtt 
a parázs. -Micsoda titok? 
Hát a teremtés titka! Is-
ten s ember titka, gyerek! 
Megvagyon írva a Szent 
Könyvben is, minden pap 
olvassa, s mégse érti. Pedig 
ott van a szeme előtt: te-
remté Isten az embert tu-
lajdon képére, s adott néki 
uralmat mindenek fölött! 
Uralmat, érted? - mordult a 
gyerekre szinte haragosan 
-- . Uralmat, s nem szolga-
ságot! Erről szólt Krisztus 
Urunk is, amikor azt mon-
dotta volt, hogy: „ha csak 
annyi hitetek lenne, mint a 
mustármag, azt mondaná-
tok ennek a hegynek: eridj 
odébb! S bizony mondom, 
odébb mozdulna nyom-
ban!” Már pedig a mus-
tármag a minden egyéb 
magvak közt is a legkisebb, 
érted? De még ennyi hit 
sincs senkiben manapság, 
ez a baj. A gyerek csillo-
gó szemei rávilágítottak. 
Emlékszel a törött üvegre, 
amit ott leltünk az ösvény 
szélén? A nap ránézett a 
kicsi üvegre, s a kicsi üveg 
alávetette a fényt a sza-
kadékaljára, ahova a nap 
sugara másként el nem 
jutna soha. Emlékszel? Na-
hát. Mondtam volt azt is, 
és soha el ne feledd, olya-
nok vagyunk mi is, mint az 
a kicsike törött üveg, Isten 
fényét kell beletükrözzük 

az emberi világ sötétség-
ébe, s ha ezt megtesszük, 
eleget tettünk a parancs-
nak, ami a világra hozott, s 
a parancsadó Úristen meg-
védelmez minden veszede-
lemtől. De ha nem tesszük 
meg, amit az Úr parancsolt, 
akkor semmirevaló szemét 
vagyunk mi is, akár csak 
az a törött üveg az út szé-
lén, amit a sárba tapos a 
jószág. Csönd volt néhány 
percig, csak a vékony eső 
percegett odakint. Sötét 
volt mögöttük a barlang. 
Az öregember ágat vetett 
a parázsra, s tűz ott a bar-
lang szájában föllángolt 
újra. - Bizony erre teremtet-
te volt az Isten az embert s 
nem egyébre - szólalt meg 
újra-, hogy Isten képében 
járva eleget tegyen a pa-
rancsnak, s végezze a jót 
ezen a földön. Csakhogy az 
ember elméje elbutult akár 
a rozsdás balta éle, s lelke 
is megvakult, mint az ócska 
tükör mely nem tud fényt 
tükrözni többé. Vergődik 
vakságban, egymást pusz-
títja. Ijedelmében kitalálta 
a gonoszságot, s egymásra 
szabadította saját kitalálá-
sát. Mert Isten nem terem-
tett rosszat, s amit nem 
teremtett az nincs. Érted? 
Nincs. Emberi elképzelés 
mindössze, mint a köd, ami 
nincs, és mégis elrejti sze-
med elől az erdőt. De amíg 
az ember maga, meg nem 
tapasztalja a rosszat, amit 
kitalált, addig hiába várja, 
hogy elmenjen, mert nem 
mehet el, ami nincs, igaz? 
He? De mind ez sok tené-
ked gyerek, így egyszerre. 
Majd rendre, apránként 
megtanulsz mindent. Most 
elég, ha észben tartod, 
amit az üvegről mondtam. 
Tükrözd az Istent, s ne félj 
semmitől.”  

Farkas János 
plébános

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! 
    Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 
    s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinéző ijedt őzike. 
    Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 
    aki hozzád imádkozott 
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az 
    oltár előtt, kegyes szokás 
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, 
    s ő se jól értett. De azért 
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 
    életem a fojtogató 
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák 
    lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háladatlanul, 
    nem is gondolva tereád. 
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, 
    segíts, Sebasta püspöke! 
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, 
    hátra se nézünk, elfutunk 
a zajló úton, eleresztve kezetek, 
    magasabb szellemek - de ti 
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. 
    Nem sért ha semmibe veszünk 
s aztán a bajban újra visszaszaladunk 
    hozzátok, mint hozzád ma én 

reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs! 
    ki mint a szepegő kamasz, 
térdeplek itt együgyű oltárod kövén - 
    mosolyogj rajtam, csak segíts! 
Mert orv betegség öldös íme engemet 
    és fojtogatja torkomat, 
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm 
    zihál, s mint aki hegyre hág, 
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, 
    kifulva, akként élek én 
örökös lihegésben. S már az orvosok 
    kése fenyeget, rossz nyakam 
fölvágni, melyet hajdan oly megadón 
    hajtottam gyertyáid közé, 
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs! 
    Hisz a te szent gégédet is 
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány 
    kivégzett: tudhatod, mi az! 
Te ismered a penge élét, vér izét, 
    a megfeszített perceket, 
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás 
    csatáját és rémületét. 
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, 
    okos felnőtt! Te jól tudod, 
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall 
    még az Isten jósága sem, 
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is 
    olyan nagy dolog a halál. 
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Miért adjunk vért?
 

Védőnői Szolgálat Fogászat 
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szolgálat településünkön

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete az elmúlt évekhez hasonlóan kéri, 

hogy adója 1%-val támogassa az egyesület céljainak 
megvalósítását.

Adószámunk: 19471866-1-03
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A védőnői Szolgálat közel 
100 éve működő rendszer. 
Legrégibb formája az Or-
szágos Stefánia Szövetség, 
amely 1915-ben jött létre. 
Fővédnöke Stefánia belga 
királyi hercegnő volt. Célja 
az anyák és csecsemők vé-
delme volt. 

Az első világháború után 
Zöldkeresztes Egészség-
védelmi Szolgálat néven 
működött tovább. Ez az el-
nevezés még most is isme-
rősen hangzik az idősebb 
korosztálynak.

A második világháború 
után vette fel a ma is hasz-
nálatos Védőnői Szolgálat 
nevet.

Érdekessége ennek a 
rendszernek, hogy egye-
dülálló a világon, ugyan-
ilyen felépítésű és tartalmú 
szolgálat egyetlen másik 
országban sem működik. 
Munkánk teljes mértékben 
preventív jellegű. Ezért 
nem beszélünk ügyfélfo-
gadásról, vagy rendelésről, 
hanem tanácsadásról. A 
szolgálat működésének cél-
ja ma is az anyák és a gyer-
mekek védelme. Ez napja-
inkra lényegesen kibővült. 
A várandós édesanyák 
gondozásával kezdődik, 
folytatódik a megszületett 
gyermek egészséges fejlő-
désének nyomon követé-
sével az óvodában és az is-
kolában. A serdülők családi 
életre nevelésével bezárul 
és egyben újrakezdődik a 
körforgás.

A megnövekedett fel-
adatkör elvégzéséhez iga-
zodik a képzés is. Míg 1915-
ben az első védőnőket két 
hét alatt képezték, addig 
jelenleg négy éves főiskolai 
képzés folyik, ami éppen 
napjainkban alakul át egye-
temi képzéssé. A diploma 
megszerzése után is folya-
matos továbbképzéseken 
és tanfolyamokon szerez-
zük meg a megfelelő, nap-
rakész tudást.

Ennek a hivatásnak a leg-
szebb és egyben a legnehe-
zebb oldala is éppen ebben 
a sokoldalúságban rejlik. 
Nincs két egyforma „eset”, 
két egyforma anya, vagy 
kisgyermek sem. Amikor 
reggel elindulok otthon-
ról, soha nem tudom előre, 
hogy mi fog aznap történni, 
milyen megoldandó hely-
zetek várnak rám, kinek 
és milyen élethelyzetben 
kell segítségére lennem. 
Munkánk során szorosan 
együttműködünk az orvo-
sokkal, az óvónőkkel és a 
pedagógusokkal. Dicsekvés 
nélkül állíthatom, hogy a mi 
munkánknak is köszönhető 
az a tény, hogy az egész 
földrészen megszűnt a fe-
kete himlő, és hazánkban 
már egyetlen kisgyerek sem 
kényszerül egész életére 
vastüdőbe a gyermekbénu-
lás miatt, és egyetlen gyer-
meknek sem kell meghalnia 
torokgyíkban. 

Sajnos, a folyamatosan 
bővülő követelmények, és 

a nagy felelősséget igény-
lő, egyre több és egyre ne-
hezebb munka miatt sok 
védőnő elhagyja a pályát, 
és lemond erről a csodála-
tos hivatásról. Egyre több 
az üres védőnői állás, amit 
a dolgozó kolléganők he-
lyettesítéssel látnak el. Én 
magam is két községben, 
Ágasegyházán és Fülöphá-
zán dolgozok. Igyekszem 
ezt rendszerben elvégez-
ni, de az élet nem mindig 
igazodik az én munkaren-
demhez. Így aztán mindig 
éppen ott vagyok, ahol a 
legsürgősebb a tennivaló.

Magamról is írok néhány 
sort. Béres Erzsébet vagyok. 
A pályát 1976-ban kezdtem 
Fülöpházán, és dolgozok 
ott a mai napig is. Ágas-
egyházán már több mint tíz 
éve kezdtem helyettesíteni, 
de a sok munka miatt fel-
cseréltem a két munkahe-
lyet, így most Fülöpházán 
helyettesítem önmagamat. 
A munkába állásommal 
egyidőben férjhez mentem, 
ami reményeim szerint éle-
tem végéig fog tartani. Há-
rom gyermekünk született, 
mindhárom egyetemet, fő-
iskolát végzett. A legkisebb 
már meg is nősült, úgyhogy 
akár nagymama is lehetnék. 
De ez még a jövő titka.

Egyenlőre annak örülhe-
tek csak, hogy az általam 
gondozott csecsemők jön-
nek a várandós tanácsadás-
ra.

Béres Erzsébet védőnő

Manap-
ság kevés 
nemzet i 
ügy van 
ebben az 
o r s z á g - 
ban. Ke-

vés olyan ügy, amelyben min-
denki, - nemre, fajra, feleke-
zetre, pártállásra való tekintet 
nélkül - egyetért. A véradás, 
a véradó mozgalom azonban 
feltétlenül ebbe a kategóriába 
tartozik. Jelenlegi ismereteink 
szerint, az emberi vér, semmi 
mással nem pótolható, ezért a 
véradás fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, a véradók 
tisztességét, nemes emberi 
gesztusát nem lehet eléggé 
megbecsülni, megköszönni. Én 
azonban mégis megpróbálom, 
és a Magyar Vöröskereszt, de 
elsősorban a felgyógyult bete-
gek, a szülő nők nevében ezú-
ton mondok hálás köszönetet 
azoknak, akik önként nyújtják 
karjukat, hogy másokon segít-
hessenek. 

Ma Magyarországon súlyos 
pénzügyi, gazdasági, és főleg 
morális válság van. Nagyon sok 
ember vesztette el munkahe-
lyét az elmúlt egy évben, - köz-
tük számos véradó - azonban 
azt kell tapasztalnom, hogy a 
véradási aktivitás nem csökkent, 
megmaradtak a véradó közös-
ségek, él a véradó mozgalom. 
Igaz ez, az egész országra, me-
gyénkre, és Ágasegyházára is. 

Az Önök településén, a - lélek-
számhoz viszonyított - véradók 
száma meghaladja az országos 
átlagot, ezért joggal lehetnek 
büszkék településükre, az itt élő 
tisztességes embertársaikra. 

A sikeresen lebonyolított 
véradásokhoz azonban kel-
lenek azok a vöröskeresztes 
önkéntesek is, akik felvállalják 
a szervezés - sokszor nem is 
olyan egyszerű - feladatát. 
Ezért természetesen Nekik, és 
az ez irányú munkában cselek-
vően közreműködő minden 
segítőnknek, nem utolsó sor-
ban az önkormányzatoknak is 
megköszönöm, hogy hozzájá-
rulnak közös ügyünk megvaló-
sításához.

Mindezek után, engedjék 
meg, hogy egy kicsit „próza-
ibb” dolgokkal foglalkozzak, 
jelesül: azzal, hogy ki, és milyen 
feltétek mellett adhat vért. Az 
első kérdés: ki adhat vért? Min-
denki, aki egészséges, (erről, a 
véradás helyszínén, az orvos 
dönt) valamint betöltötte 18. 
életévét, és nem érte el a 65.-et. 
A donortól 4,5 dl vért vesznek 
le, illetve előtte egy keveset a 
kivizsgáláshoz. Fontos kérdés, 
hogy hányszor lehet vért adni? 
A nők évente három alkalom-
mal, a férfiak négy alkalommal 
adhatnak vért, de a véradások 
között legalább 60 napnak kell 
eltelnie, hogy a levett véralko-
tórészt a szervezet megfelelő 
módon pótolni tudja.

Itt jegyzem meg, hogy - nem 
véletlenül - Magyarországon 
a véradás önkéntes és térí-
tésmentes, éppen abból a 
megfontolásból, hogy senkit 
ne befolyásoljon valamilyen 
ellenérték, tehát ne adjon vért 
a fentebb említett határidőn 
belül, mert ez a körülmény 
egészségének károsodásá-
hoz vezetne. A véradás előtt 
szükséges megfelelő módon 
étkezni és bőségesen folyadé-
kot fogyasztani, ami nem lehet 
alkohol tartalmú, és az étel 
nem lehet nagyon zsíros. Az 
éhgyomorral történő véradást 
ugyanis a szervezet rosszul tűri. 
Mi tehát a véradás? Az a segít-
ségnyújtás, amikor a donor 
önkéntesen, saját véréből cse-
kély mennyiséget más személy 
számára felajánl, úgy hogy az 
alkalmas a beteg gyógyítására.

Mit is kérhetnék, kívánhatnék 
ezek után? Csak azt, hogy ma-
radjanak továbbra is véradók, 
legyenek büszke és megbe-
csült tagjai a véradók társa-
dalmának, maradjanak meg a 
véradó közösségek, mert ha 
ez az összefogás megmarad, 
akkor, ahogy mondani szokás: 
bennünket se mélység, se ma-
gasság nem rettent.

Isten áldja meg mindannyiu-
kat! 

dr. Horváth László
Magyar Vöröskereszt 

Bács-Kiskun Megyei
igazgató 

 

Az fogászati ellátás fi-
nanszírozása a múlt évben 
megváltozott. Szeretnék 
eloszlatni néhány kételyt, 
ami esetleg visszatarthat 
némelyeket a fogorvosi 
kezeléstől.

Az orvosi segédeszközök 
finanszírozását az OEP 
megszigorította, ami a 
fogorvosi ellátás esetében 
a következőt jelenti:

* Kivehető pótlás készí-
tése 18 éven aluliaknak 
támogatott. 

(Ez érdekes, mert fogat-
lan tinédzsert még nem 
láttam)

Ez esetben orvosi díj 
nincs, csak technikusi díjat 
kell fizetni.

* Kivehető pótlás készí-

tése közgyógyellátottak 
részére szintén támoga-
tott.

Orvosi díj itt sincs, tech-
nikusi díjat kell fizetni.

Ez a lista nem túl hosszú, 
reméljük hamarosan vál-
tozik. 

Lényeges!
* A fogeltávolítás to-

vábbra is ingyenes 
* A fogmegtartó kezelé-

sekért sem kell fizetni.
Ezek a következők, a tel-

jesség igénye nélkül:
- tömések
-gyökérkezelés
-fogkő eltávolítás
Sokan kérdezik, miért 

nem adunk időpontot? 
Azért nem , mert nem 
szeretnénk senkit várólis-

tára tenni, ill. mert adott 
keretek között nem mű-
ködik. Ha valaki időpont-
ra jönne és érkezésekor 
öt másik pácienst találna 
maga előtt, akik reggel 
óta várakoznak ( jó mun-
ka-><-idő ) aligha tudnánk 
igazságosan megoldani a 
szituációt.

Dr. Dinka Tibor 
fogorvos

Az általános tapasztala-
tok szerint a gyermekjólé-
ti szolgálatok működését, 
szolgáltatásait, elérhe-
tőségeit kevesen ismerik 
azok közül, akik napja-
inkig még nem kerültek 
közvetlen kapcsoltba a 
szolgálat családgondozó-
ival.

A gyermekjóléti szol-
gálat feladata a gyerme-
kek érdekeinek védelme, 
családban történő nevel-
kedésük, testi-, lelki-, ér-
telmi-, érzelmi fejlődésük 
segítése; valamint a gyer-
mekeket veszélyeztető 
tényezők feltárása, meg-
előzése, megszüntetése.

Ezen szolgáltatás igény-
bevétele általában ön-
kéntes, csak törvényben 
meghatározott esetek-
ben tehető kötelezővé 
(pl. védelembe vétel ese-
tén) Az ellátás a családdal 
kapcsolatban álló egyéb 
szakemberek jelzése, vagy 
az egyén segítségkérése 
alapján történik.

Miben segíthetünk?
- tájékoztatjuk a gyermeki 

jogokról és a gyermeke fej-
lődését biztosító támogatá-
sokról, ellátásokról, valamint 
segítjük a támogatásokhoz 
való hozzájutásban;

- hivatalos ügyintézéseiben 
segítséget nyújtunk, (pl.: 
hivatalos levelek megfogal-
mazásban, különböző intéz-
ményekkel való kapcsolat 
felvételében, stb.);

- szociális válsághelyzetben 
lévő anya részére támoga-
tást nyújtunk;

- jogász közreműködésével 
jogi tanácsadást biztosítunk;

- egyéni és családi problé-
mák megoldásában segítsé-
get nyújtunk; gyermekneve-
lési-, mentális-, életvezetési 
tanácsadás keretében; ka-
maszkorban fellépő nehé-
zségek kezelésében, stb.;

- pszichológiai tanácsadás-
hoz való hozzájutását meg-
szervezzük;

- külön élő szülők esetén a 
gyermekükkel való kapcso-
lattartás megvalósulásában 

segédkezünk;
- szabadidős programot 

szervezünk gyermekek ré-
szére;

- ruha, bútor, egyéb ado-
mányokat gyűjtünk és szük-
ség esetén eljuttatjuk a rá-
szorulók részére

Szolgáltatásaink igénybe-
vétele ingyenes és önkén-
tes, az eseteket bizalmasan 
kezeljük.

Tóth Katalin

Elérhetőségek:
Ügyfélfogadás helye: 

Ágasegyháza,
Árpád krt. 22/b.                     

Hétfő: 11 - 12 óra
Családgondozó: 

Tóth  Katalin
Tel.: 70/ 444-7813

Elérhetőség 
az ügyfélfogadási időn 

kívül:
Szolgálatunk 
munkatársai 

rendelkezésre állnak 
a hét munkanapjain: 

Kerekegyháza, Fő u. 76. 
szám alatti irodánkban.         

Tel.: 76/ 361-165

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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MINI  ABC
6076 Ágasegyháza, Rákóczi út 16.

- Üzletünkben minden nap friss izsáki kenyér, zsemle, 
kifli, friss péksütemények, cukrászsütemények, pizza 

kapható
Nézzen be hozzánk, érdemes!
Várjuk kedves vásárlóinkat!

- Nyitva tartás: minden nap
05:30-tól - 10:00-ig 14:00-tól - 19:30-ig

Vasárnap is!

Szórád-Hauch Edit
üzletvezető Tel.:  06 20/ 447-9582

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn 
kívül  hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint 

szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 
(éjjel is) a Kecskeméti Kistérségi Ügyelet  látja el a 

Bács-Kiskun megyei kórházban  
Felnőttek részére: 76/516-984  telefonszámon

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

kecskeméti számát kell hívni: 76/486-888 
vagy  104.

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kere-
kegyháza, Fő u. 76. ügyfélfogadási időn kívül a 

hét munkanapjain  Tel.: 76/361-165
Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907
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

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Ágas-
egyháza, Árpád krt. 22/b. Hétfő : 11-12 óra

Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813
Gyógyszertár: Ágasegyháza, Rákóczi út 60.  

Tel.: 76/388-206
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044

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

Rákóczi út 49.  Tel.: 76/388-454
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 

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

Anyakönyvi hírek
Születés: Mikulácsik Dávid (an: Sallai Anikó), Tóth Bence 
(an:Bóna Mónika)
Házasságkötés nem volt.
Elhunytak: Gyovai István (22), Kádár Istvánné Barta 
Rozália (54), Káldi-Hajagos Jánosné Buki Anna (76), Balogh 
Jánosné Kalmár-Nagy Rozália (84), Mészáros Géza (59), 
Greilich Imre (66), Gubacsiné Jasznik Ibolya (51)

SZÓRAKOZÁS  - REJTVÉNYPÁLYÁZAT

2010. március 8.  „Nemzetközi Nőnap”

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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.  

A Föld valamennyi országában e napon a nőket szokás 
megünnepelni. Rendre konvencionális köszöntők, veretes 
mondókák, visszatérő frázisok hangzanak el ilyenkor. 
Tudnunk kell azonban, hogy március 8. nemcsak egy nap 
a 365 közül, amit a nők csak azért kaptak meg a naptárban 
hozomra, hogy legyen már nekik is egy, hiszen már a 
bolondoknak is van. A valóságban: ez a nap a bennünk, 
férfiakban megszólaló őszinteség és igazságérzet 
ünnepe, melyben adózunk a nők évszázadok óta húzódó 
küzdelmének, amit a jogegyenlőségért folytattak, hogy 
ők is egyenlő részt nyerjenek a társadalomból. Ez a nap 
- mivel nőkről van szó - továbbá egy kicsit főhajtás az élet, 
az anyaság, a jóság és a szépség szimbóluma előtt is. Az 

Ágasegyháza Napló férfi olvasóinak nevében mi a költő, 
Szalai Pál alábbi szavainak megidézésével szeretnénk 
minden kedves olvasónkat - tiszta szívvel - köszönteni: 

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen 
változás, 

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és 
végtelen önfeláldozás. 

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, 
szeretetéből nevel, 

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a 
fény, a meleg és minden ami jó, 

semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.”

Mi az a Sudoku? Hogyan kell játszani?
A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van, kilenc vízszintes, 
kilenc pedig függőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel van osztva 
kilenc kisebb négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től 9-ig 
terjedő számokat kapnak.
A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy 
kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges sorban, 
illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet. (Előfordulhat, hogy 
hibás kitöltés esetén a játékos elakad, és nem tudja befejezni a játékot.)
Tegye próbára tudását! Önnek sikerül-e befejeznie a játékot?
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési cím:     
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2010. március 5.
2010. január havi pályázatunk nyertese: Katona Csilla Ágasegyháza, 
Rákóczi F. u. 73. 
A nyertesnek gratulálunk!

A hastáncról és a tánctanulásról
Hosszú utat kell bejárnia az 

embernek ahhoz, hogy meg-
nyílni merjen, a világ, és nem 
utolsó sorban önmaga előtt. 
Ez az út lehet, hogy egyeseknél 
időegységekben mérve hosz-
szú, másoknál aránylag rövid 
idő alatt, de óriási mélységeket 
megjárva ér véget. .Elérve az út 
végére, ott áll az ember, lelki-
leg teljesen lemeztelenedve, 
megtisztulva, úgy érzi, védte-
lenül... Először ez elég riasztó, 
furcsa, mások is kissé összehú-
zott szemmel néznek rá, ezt is 
szokni kell...És akkor megszólal 
a zene, feldübörögnek a do-
bok, egy láthatatlan szél hir-
telen magával ragad, repülsz 
a testeddel a lelked után. Van, 
aki elképedve veszi észre a vég-
bement nagy változást a „régi-
hez” képest, van, aki rajongva 
figyel, s benne is megmozdul a 
vágy, hogy veled szálljon, van, 
aki irigy keserűséggel igyekszik 
igazolni, hogy ott lenn sokkal 
jobb, biztonságosabb, meg 
erre nem is képes mindenki, ő 
például túlságosan idős, fiatal, 
kövér, sovány, elfoglalt ehhez. 
Ha bármilyen kis mértékben 
mégis megérzi azt a boldogsá-
got és szabadságot, amit te ér-
zel, előbb-utóbb elkezdi keres-
ni az utat. Ilyenkor egy újabb 
boldog ember ígéretével ismét 
beteljesíti küldetését a tánc. 

Titkon csodáltuk ezt a táncot, 
de mindig lebeszéltük magun-
kat különböző indokokkal. Azt 

gondoltuk, hogy nem vagyunk 
sem elég csinosak, sem elég 
ügyesek ahhoz, hogy elmen-
jünk az első táncórára. Utólag 
már bánom és mindenkit, akit 
csak tehetek meggyőzök arról, 
hogy erre a táncra minden nő-
nek szüksége van.

2009 őszén beiratkoztunk 
egy tanfolyamra és elhatároz-
tuk, ha törik, ha szakad, megta-
nuljuk ezt a gyönyörű táncot.

Mivel eddig soha nem fog-
lalkoztunk semmilyen tánccal, 

sem zenei előképzettségünk 
nem volt tudtuk, hogy nem 
lesz egyszerű menet. Az első 
óra, egy bemutató óra volt, 
ahol leendő oktatónk Jasmillah 
mutatott be több koreográfi-
át. Vegyes érzelmekkel indul-
tunk haza. Azon töprengtünk 
vajon képesek leszünk-e meg-
tanulni ezt a mozgáskultúrát. 
Ezzel ellentétben pedig a má-
sik érzés tombolt bennünk: a 
vágy arra, hogy minél többet 

megtudjunk erről a „csodáról”, 
amire rátaláltunk, vagy ránk 
talált. Azt hiszem a bemutatón 
látott és hallott eseményektől 
több napon keresztül a fel-
legekben jártunk. Alig bírtuk 
kivárni, hogy végre belevessük 
magunkat a tanulásba.

Már az első pár órán rájöt-
tünk, hogy ez a fajta mozgás 
teljesen más izmokat mozgat 
meg, mint amelyekkel eddig ta-
lálkoztunk. Becsületesen járunk 
órára és, hétről hétre azt érez-
zük, hogy mindig akadályokba 
ütközünk, és a testünk korláto-
zott mozgása magával húzza 
a lelki egyensúlyunk mérlegét, 
persze nem pozitív irányba.

Rájöttünk nem elég, ha az 
órán tesszük a dolgunk hét 
közben is gyakorolnunk kell. 
Összejöttünk és elkezdtünk a 
gyakorlást, minél többet gya-
koroltunk, annál jobban sike-
rültek a mozdulataink. Sokat 
próbálkoztunk mire összejött 
egy-egy mozdulat, a lelkünk-
ben sokszor feladtuk a dolgot, 
de támogattuk, erősítettük 
egymást. Rájöttünk, hogy csak 
úgy tudunk elérni dolgokat, ha 

időt és energiát fektetünk bele 
és mindehhez keményen hoz-
zá kell edzeni a lelkünket, hogy 
folytatni tudjuk tovább.

Végül eltelt néhány hónap és 
egyre jobban éreztük magun-
kat a bőrünkben, a táncórán 
elért „sikerek” boldoggá és 
magabiztossá tettek. Jó volt 
egy közösségbe tartozni ahol 
tánc után megbeszéltük ügyes 
bajos dolgaikat, és tartottuk 
egymásban a lelket.

Rájöttünk arra, hogy nem 
csak a testünkkel, hanem a 
lelkünkkel is meg kell tanulni 
táncolni. Érezni kell a zenét, 
annak lüktetését és minden 
rezdülését ahhoz, hogy igazán 
átérezhessük ezt a táncot. Bár 
ehhez még nagyon sokat kell 
fejlődni. De megtaláltuk a he-
lyes utat, és ha nem térünk le 
róla, sikerülni fog. 

Oktató: Juris Renáta
Hastánc csoport: Búsné Szabó 

Klára, Berkiné Berta Zsuzsanna, 
Jancsó Mónika, Magyar Niko-
lett, Völgyi Malvina, Berki Bog-
lárka, Ladányi Zsanett, Iványi 
Bianka, Iványi Bernadett

Jancsó Mónika

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
Alapító: Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 
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