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Múltunkról
„Oroszországban 1917. október 25-én a forradalmi csapatok megszállták a középületeket, és Lenin még az nap
közölte, hogy az ideiglenes
kormányt megdöntötték.”
Még az állomásfőnök és a
tanítók sem voltak tisztában
az oroszországi eseményekkel. Csak annyit sejtettek,
hogy vége a háborúnak. 1918
év végén a frontokról jöttek
haza a katonák. Csáktornyán megvendégelték őket,
kikhez az ottani parancsnok
beszédet intézett. Ballabás
Sándor kovácsmester emlékezete szerint a beszéd
így hangzott: „Katonák! A
négy éve dúló háborúnak
vége! Tisza István miniszterelnök az országgyűlésen
1918. október 17-én bejelentette, hogy a háborút elvesztettük. Igyekezzetek így
felszerelve haza, a rég látott
családotokhoz, s otthon várjátok meg a kormány intézkedéseit!” Ballabás Sándor is
hazaérkezett szerencsésen
Ágasegyházára fegyveresen,
és öt katonatársával (Agárdi
Imre, Agárdi Mátyás, Makai
Károly, Vízhányó József és
Vörös Mihállyal) vigyáztak
a puszta rendjére. Nem volt
köztük parancsnokféle, közösen megbeszélték a tennivalókat, és azt becsületesen
elvégezték. Az ő érdemük,
hogy Ágasegyházán - abban
a zűrzavaros időben - súlyos
rendbontás nem történt.
A kommunizmus eszménye egyre gyorsabban
terjedt. E tényt igazolja az

1919. március 21-én kikiáltott Magyar Tanácsköztársaság. 1919. március utolsó
vasárnapján a Selyemhegyi
I. számú iskolában rk. Istentiszteletre gyülekeztek az
emberek. Ugyanarra a vasárnap délelőttre népgyűlést hirdetett a kecskeméti
városparancsnokság is. Az
összegyűltek egy része idegeskedett, hogy mi lesz,
ha a katonák itt érik a papot? Góbor Mihályné vállalta, hogy figyelmezteti a
ferencrendi barátot, hogy

dődött a népgyűlés, ahol
megválasztották a helyi tanácsot. Tevékenységük alig
volt. Néhány rászorulónak
segélyt utaltak ki, bakancsot, ruhát osztottak.
A Tanácsköztársaság bukása után megalakultak az
elöljáróságok és Kecskemét
városában Héjjas Iván és
Franczia Kiss Mihály megkezdték a baloldali érzelmű
emberek likvidálását. 1919.
október 1-re virradó éjjel
több embert megkínoztak,
majd Ágasegyháza határá-

ban a Sándortelepi iskola
épülete.
1923. januárjában megalakult a rk. egyház templomépítő bizottsága és 1924-ben
felépítették
imaházukat,
melyet Sikary Kovács Mihály
és neje templommá alakíttattak át, tornyot emeltek
a bejárat fölé. Gyermeküket
a templom végében épült
sírboltba temettették. Egy
év múlva a Sikary házaspár
felépíttette a paplakot, sőt
azt teljesen be is bútorozta,
felszerelte. Az első plébános

Röviden
Megemlékezéseink:

Munka ünnepe
Anyák napja

§

Önkormányzati
tájékoztató

Ez történt nálunk

Intézményi tájékoztatók,
programok
Civil szervezeteink
bemutatása
Vallásfelekezeti hírek

Egyházi programok

Szórakozás

Rejtvénypályázatok

prédikációját röviden tartsa
meg, mert utána népgyűlés
lesz. Mise közben érkezett
meg Csihajlik László városparancsnok, Vincze Lajos
párttitkár Zommer Antal
kíséretében. Az érkezőket
ugyancsak Góbor Mihályné
köszöntötte, és tájékoztatta
a helyzetről, majd beinvitálta őket a tanterembe. Az
istentisztelet után megkez-

ban felakasztottak. Köztük
volt Szentgyörgyi Ferenc,
Dózsa Emánuel, Németh
Imre és Zöldi János.
1920-ra a lakosok száma
a század elejéhez képest
megkétszereződött, ekkor
már 1484-en éltek a tanyákon, a szőlőterület pedig
megháromszorozódott.
Megépült a Selyemhegyi II.
számú népiskola és 1923-

Információ

Károlyi Lajos lett.
1924. július 16-án a posta új épületbe költözött, a
„Csepi házban” alakították
ki irodahelyiségét. Vezetője:
Csepi János nyugalmazott
állomás elöljáró. A postai munkát ifj. Csepi János
végezte.(Forrás: Bács-Kiskun
Megye Kézikönyve 2, valamint Ágasegyháza 1974.)
(Folytatjuk.Szerk.)

Ügyeleti elérhetõségek,
anyakönyvi hírek

Szerkesztõség

Elérhetõség,
hírdetésfelvétel

Fenyveseink éjszakai „Vámpírjai”!?
Suttogó fenyveseink éjszakáin megelevenedik az
élet. Erdeink védett állatkái
aprócska szárnyaikkal csapkodva élelem után kutatnak. Kolóniákban élnek, s
talán ezért a hírtelen megjelenésükkel bizalmatlanságot váltanak ki. Vadászmódszerük,
szaporodási
szokásaik
egyedülállóak,
vallásos tévhitek és babonák
miatt mégis sokáig irtották
a denevéreket. Aki tartotta
már a kezében ezt a sötétben repülő, ultrahanggal
tájékozódó kis élőlényt, jól
tudja, hogy a közhiedelemmel szemben pofájuk igen
helyes, kedves. Némelyikük
arcán szinte látszik az elnéző mosoly azok felé, akik
morcos, gonosz, veszedelmes lénynek tartják őket.
Hazánkban számos fajuk

él, ám a felszín alatti vizek
kiszáradása miatt a kipusztulás szélére kerültek, közülük nyolc fokozott védelem
alatt áll. A denevéreket sokáig bizalmatlanság kísérte
az emberek részéről. Ehhez
hozzájárult bizarr külsejük
és az a tévhit, hogy vérrel
táplálkoznak, ragadozó fogazatuk miatt.
Összefüggésbe
hozták
őket a vámpírokkal és a
boszorkányokkal.
Idővel,
ahogy számuk csökkent,
úgy koptak le róluk a babonák, tévhitek. Napjainkban
a számos denevérfaj közül
a legritkábbak védelmet élveznek: a csonkafülű, a hosszúszárnyú, a kereknyergű
patkós-, a nagy patkós-, a
nagy fülű, az óriás korai-,
a pisze és a tavi denevérek

egy-egy példánya 100.000
forint eszmei értéket képvisel. Ma már mindenki
tudja, hogy a denevérek
az emberre nézve teljesen
ártalmatlan teremtmények.
Azon kívül, hogy az ijedősebb lányokra a frászt hozzák, semmilyen kárt nem
okoznak, és mivel rovarok-

kal táplálkoznak még hasznot is hajtanak a kártevők
elleni küzdelemben. A fakitermelések során sűrűbben találkozhatunk velük,
hiszen új otthont, megélhetést kell keresniük. Ne
bántsuk őket! Védjük meg
értékeinket!
(forrás: www:sulinet)
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Közel 40 év az óvodában
Kedves Klára!
Azon kevesek közé tartozom, akinek megadatott,
hogy régóta lássalak Téged.
Így hát kijelenthetem: a Te
életed az óvoda volt. Most
már azt is elmondhatom,
sokan és sokat tanulhattunk Tőled humánumból,
emberségből.
Régi bölcsesség: az óvónő
eszét a szíve irányítja, de legyen olyan jó az esze, hogy
a szíve sohase tévedjen el.
Én azt hiszem, a Te szíved
és a Te eszed ilyen. Sohasem voltál tapintatlan, indiszkrét, tolakodó, netán jópofáskodó. De az illemszabályok
betartását mindenkitől megkövetelted. Lám, így utólag már az sem vitatható, hogy
mindezt nem nagyképűségből tetted. Hanem csak azért, mert jól tudtad azt, hogy tisztelet nélkül nem lehet sem méltó életet élni, sem pedig hatékonyan együtt dolgozni.
Kedves, jó Klárikám!
Egy korszak lezárult. Közel 40 éves óvodapedagógusi munkád, életpályádat tekintjük
most át, és köszönünk meg Neked mindent, amit értünk, gyermekeinkért, unokáinkért
tettél. Hiszen Ágasegyházán ki ne tudná azt, hogy munkás éveid legnagyobb részét az
óvodában töltötted el, itt, a mi kis településünkön, ahol kis megszakítással az intézmény
vezetője voltál. Azé az intézményé, amely az idők során életed szerves részévé változott,
és amelyet munkáddal elsősorban Te alakítottál, s tettél azzá, ami.
A főiskola befejezése után Jánoshalmán helyezkedtél el 1971-ben, majd az akkori iskolaigazgató, Mohácsy Ferenc hazahívott szülőfaludba. 1973. augusztus 16-tól lettél az
óvoda dolgozója és vezetője.
Egész életedet a határtalan gyermekszeretet jellemezte, amit a gyerekek mindig tudtak és éreztek. Ma is látom, tapasztalom, hogy a kis gyerekek, ha megpillantanak, odaszaladnak Hozzád, átölelitek egymást. Vagy ha arra, a lakásod felé sétálnak, bekiabálnak
az udvarodba és érdeklődnek felőled.
Nemcsak a gyerekekkel való foglalkozás, hanem az óvoda vezetése is a feladatod volt.
Közvetlen munkatársadtól tudom, ha a csoportban voltál, a gyerekek között az egész
napot áthatotta a mese, a vers, az ének, a jóízű játék, ami az egész óvodai nevelés alapja, hiszen elsősorban ezeken keresztül kell, hogy kapják az ismereteket az óvodáskorú
kisgyermekek. Te minden lehetőséget kihasználtál, hogy jól érezzék magukat az intézményben, és minden elejtett fél mondatban, mozdulatban megtaláltad a játékosságot, a
tapasztalatszerzés és fejlesztés módját. A rendbontó futkározásból is hirtelen testnevelési foglalkozás, a fantáziálásból mese-vers-ének kezdeményezés lett, mert mindenhez
tudtál valamit rögtönözni, hozzátenni. Minderre pedig azért voltál képes, mert nagy
tapasztalattal és kiemelkedő szakmai tudással rendelkezel. Szakmai munkád elismeréseként 1985-ben a Művelődési Miniszter Kiváló Munkáért kitüntető címet adományozott.
1996-ban címzetes óvodavezetői minősítést kaptál. Mindig a megújulásra, a fejlődésre
törekedtél, 1986-ban egyéves diplomamegújító képzésen vettél részt, ami szakdolgozattal zárult. Az óvoda vezetőjeként is mindig a jobbért, a haladásért dolgoztál, ötleteiddel,
munkáddal. Igyekeztél a lehetőségeket kihasználni, a forrásokat előteremteni, hogy szépüljön, fejlődjön az óvoda. Törekedtél arra, hogy olyan eszközök, felszerelések álljanak
rendelkezésre, olyan környezet alakuljon ki körülötted, olyan célkitűzések keletkezzenek, melyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, mert a feltételek adottak a
megfelelő szakmai munkához.
Egyik legjobb példája ennek a KRESZ pálya, ami még ma sem sok óvodában található. Az általad kiválasztott és vásárolt szemléltető és oktatást segítő eszközök még ma
is időtállóak. Az óvodabálokkal - amelyek kezdetben az óvoda épületében voltak - a
gyerekek Faluházi fellépésével is az volt a célod, hogy a keletkezett bevételből a gyerekeknek még több, még jobb, még szebb játékaik legyenek. A szülőkkel jó kapcsolatot,
munkatársaiddal jó légkört alakítottál ki. Olyan csapattá kovácsoltad őket, amelynek
tagjai tudták, a Te segítségedre mindenben számíthatnak, mert tudtatok együtt dolgozni a közös célokért.
Egy korszak zárult le az önkormányzat történetében. Kormányok, miniszterek jöttekmentek. Te azonban maradtál. Maradtál, mert senki sem tudta, senki sem ismerte jobban
nálad az „uralkodó széljárást”. Senki sem tudta nálad jobban megoldani a törvényeket.
Maradtál, mert komolyan vetted a „köz szolgálatát”. Mert - Szent-Gály Kata szavaival
élve - Te tudtad: „A hivatás az a rendkívüli kegyelem, amelynél sem nagyobb, sem nehezebb, sem boldogítóbb nincsen.”
Kedves Klárikám ! Pál apostollal szólva: „A jó harcot megharcoltad, a pályát megfutottad.”
Mi köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk Veled.
Klárikám, Isten áldjon!
Ádám Józsefné

Falugazdász Felhívása!
Területalapú támogatás igénylésére
A 2010.évi területalapú támogatás igénylése a tavalyi évhez hasonlóan csak
elektronikus úton lehetséges.
Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú támogatás elkészítése céljából
időpont egyeztetés és a boríték átvétele miatt keressenek fel a Faluházban
lévő ügyfélfogadási helyen. Időpontkérés: 2010.március 29-től folyamatosan
lehetséges.
Mikus Anikó falugazdász
Telefon: 06/20/9850-721

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! RÓLUK VAN SZÓ!!!
GYEREKEKRŐL-(nem csak) SZÜLŐKNEK!
Ebben az elembertelenedett világban még többet kell segítenünk gyermekeinknek,
hiszen állandó negatív hatások szenvedő alanyai, amit csak okosan céltudatosan nagy
erőfeszítéssel, és kontrollal tudunk valamelyest kompenzálni.
Mindenkitől elnézést kérek, ha az általam fontosnak tartott cikkekkel megszólítom. Bevallom, bár sokan tudják, hosszú ideig volt lehetőségem búvárkodni a gyermekneveléssel foglalkozó szakirodalomban. Mire kisfiunk megszületett már úgy éreztem rátaláltam
az általam elfogadott útra, és tudok gyereket nevelni. Mindenki kinevetett, mondván:
jön az ösztönösen, nem lehet azt könyvből! Fájt, mert szerettem volna nagyon-nagyon
jó szülő lenni, aki okosan teszi a dolgát. Akkorra már azt is megtanultam, azért kellenek
a szabályok, korlátok, hogy biztonságban érezze magát a gyermek, hogy nem akkor
szeretem, ha engedékeny vagyok, ha mindent megveszek neki, amit kíván... Csak egy
egyszerű példa: házi körülmények között felnevelt, elkényeztetett farkaskölyök, aki nem
tanulja meg a faji sajátosságokat, a hierarchiát, a falkához tartozás alá-fölé rendelt viszonyait, az élelemszerzés fortélyait... az élőhelyén elengedve elpusztul! Íme egy a cikkek
közül, amit mindenkinek ismerni, tudni kell:
21. századi bébicsősz, avagy a tévé káros hatása a gyerekekre
Sajnálatos módon ma a tv gyermekcsőszként funkcionál a családokban. Egy gyermek
átlagban napi 1.5-3 órát ül a készülék előtt. Mire egy gyermek 18 éves lesz átlagban 200
000 erőszakos eseményt és 40 000 gyilkosságot lát (Huston, A.C. al.,1992). A délelőtti
„mese” szünetében, az esti filmet reklámozzák!!!
Ezek az adatok tények. De nem mehetünk el az ilyen gyermekekről tudósító adatok
mellett közömbösen, nem hagyhatjuk szó nélkül őket. A gyermekekkel kiemelten törődni társadalmi felelősség, hiszen ők a jövő zálogai, ők hordozzák az elkövetkezendő évek
minőségét. Tehát feltétlenül fel kell tenni a kérdést: Miként hat a gyermekekre az ilyen
„automatikus” tv nézés?
A gyermekek életkori sajátosságait, életkori szükségleteit figyelembe véve a válasz határozott és egyértelmű. Az órákig tévéző és felügyelet nélkül hagyott gyermekre a tv
nézés erős, hosszan tartó negatív hatással bír.
Most nézzük végig vázlatosan miként hatnak a gyermekekre, a készülék előtt töltött órák.
1. Értékrend
Életkori sajátosság, hogy a gyermeknek nincs kialakult értékrendje, nem tudja, mi válik
hasznára, mi okoz kárt neki. Amit lát, az mind felhalmozódik benne, s előbb-utóbb meglátszik a viselkedésében.
A gyermek utánzás és minta alapján tanul, tehát ha egy hőst szimpatikusnak talál,
akkor leutánozza viselkedését, öltözködését. (itt az iskolában kérdezés nélkül is tudjuk,
tegnap ki milyen filmet nézett) Gondolják végig, milyen következménye van egy szimpatikus, de amúgy drogos, agresszív, nőfaló szereplő modellkövetésének.
2. Agresszió
Korábban már említésre került, hogy egy fiatal 1992-ben átlagosan 240 000 agresszív
cselekményt látott a tv-ben. Az azóta eltelt 16 évben tovább nőtt az erőszakos cselekmények száma a világban. Ha egy gyermek agressziót lát a tv-ben, azt nem tudja
feldolgozni, szorongást vált ki belőle, ill. felhalmozódva indulatokat szül. ( az iskolában
minden ilyen „feldolgozatlan” hatást a gyermek mozgással, pl. őrületes tempójú futás,
rettenetes erejű kapura rúgás, és az otthon, vagy tv-ben látott agresszív cselekedetek
másolásával - mi úgy mondjuk „kijátssza” magából. Biztos mindenki el tudja képzelni
mennyire félelmetes dolog, ha egy gyermek a régi birkózó mozdulatok helyett a nyaktekerős - a gyilkolás egyik fajtáját- próbálja végrehajtani! Már az alsós tanulók körében is
előfordult, pusztán JÁTÉKBÓL!) A híradókban, filmekben, rajzfilmekben látott agresszió,
annál veszélyesebb, minél valóságosabbnak látszik a környezete. A gyermek 3-7 éves
korig még nem tudja különválasztani a valódit a fantázia világától.
3. Figyelem
Pedagógusok egyre többet panaszkodnak a hiperaktívnak tűnő, folyton izgő-mozgó gyerekek miatt. A gyermek hatalmas tudásvággyal rendelkezik, mindenre kíváncsi,
szinte odaragad a készülék elé. A képernyő letaglózza, állandóan vibrál, és mindig új,
színes ingerekkel kelti fel a figyelmet. Az órákig tartó tv nézéshez szokott gyermeket
nehéz már lekötni mesével, játékkal. Ez már nem érdekes számára, ill. nem is tud rá
odafigyelni.(Egy üvöltős, rohanós rajzfilmhez szokott gyermeket, aki a főhős mindenhatóságához, sebezhetetlenségével azonosul, nem nagyon érdekli a testvériesség, a
bajtársi szeretet, csoda, hogy legtöbben végig tudják ülni a 45 percet!? )
4. Játék
A gyermek fő tevékenysége a játék, a játékban dolgozza fel napi negatív ill. pozitív élményeit, és játssza ki magából a feszültségeket, készül föl a felnőttkori szerepekre ( mamáspapás, boltos játék......). Nem szabad hagyni , hogy a tv nézés elvegye az időt a játéktól,
és így feldolgozatlan információk maradjanak a gyermekben. A kicsiknek nagy a mozgásigényük is, óvodás korban mozgások koordinációja, összerendezettsége indul fejlődésnek.
(kérem, minden elérhető spotra küldjék, buzdítsák gyermeküket! Sportkör, foci, kung-fu,
tánc...)A sok egy helyben való ülés nemhogy segíti a mozgás fejlődését, még a meglévő
szintet is visszavetheti (szem romlása, izmok passzivitása, mozgáshiány okozta kövérség).
5. Háttérzaj
Ha egy lakásban állandóan szól a tévékészülék, a gyermekek is igényelni fogják, mint
háttérzajt, ha felnőnek (lásd. mintakövetés). Ilyen családoknál fennáll a veszélye annak,
hogy csak a tv nézés közben, „fél-üzemmódban” beszélgetnek, ill. a családi programok,
kirándulások, sporttevékenységek állandóan a napi műsorhoz igazodnak.
Ez a tanulmány a teljesség igénye nélkül készült, és segít felhívni a figyelmet arra, hogy
ne mindig csak hárítsuk a felelősséget a pénzhiányra, a munkahelyhiányra, a vezető hatalomra, az iskolára, az elhagyott családfőre... A TV-nézés kontrollálása ugye mindenki
tudja, nem pénz kérdés! Úgy gondolom ezen tudások birtokában, tudunk felelősségteljesen dönteni ebben a kérdésben.
Nézzük meg a téma napos oldalát, hisz van a médiának pozitív hatása is. A jól megválasztott műsorok növelik a gyermek tudásszintjét, ismeretanyagát. Bővül a szókincse, tágul a világképe. Ennek persze feltétele a szülői kontroll, a napi maximalizált idő, a szülői
értékadás valamint a tv-ben látott negatív információk megbeszélése.
Szilágyi Melinda/Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

Az újság következő számában a nagyobb gyermekekre alattomosan leselkedő médiahatásokról írok.
Tisztelettel: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola
és Óvoda
Tehetségek pedig léteznek, köztünk járnak...
1848. március 15-re emlékeztünk
2010. március 15-én délután
5 órakor, a faluházban az iskola ALLEGRO kórusával közösen, Himnusz éneklésével
kezdődött az ünnep, majd
Erzsike néni, polgármesterünk ünnepi beszéde következett. A 6. osztály adta elő a
márciusi eseményeket idéző
műsort. Osztályfőnökünkkel,
Vácziné Dávid Zsuzsa nénivel együtt izgultunk, hogy
jól sikerüljön az előadásunk.
Örömmel és tapssal fogadta
a népes közönség. Mindenkinek nagyon tetszett! Zárásként a 6. osztályos lányok
mutatták be a Magyarország
című zenére a záró táncot,
amit Zsolti bácsi tanított be.
Ez is nagy tetszést aratott. A
műsor befejeztével a fáklyás
felvonulás következett. Ezen
is sok ember vett részt. Szerintem nagyon jól sikerült, Erzsike
néni többször is megdicsért bennünket és osztályfőnökünket
is. Igazgató bácsitól is dicséretet kaptunk az ellenőrzőnkbe!
Balog Anikó 6. osztályos tanuló
A lányok csodás tánca Furkó Szilárd segítségével felkerült
az internetre
http://agasegyhaza.hu/video/marc15_576.avi Web helyen
megtalálható, bárki számára megtekinthető.
Ahogy egy 10 éves gyermek „látja”:
Hadi mese Március 15. emlékére
Elmegyek a háborúba védeni a hazánkat,
Amikor a harcmező porlik, már nincs mit tenni
Harcolni kell!
Őrizni kell a parancsnoki sátrat-ezt kell tenni!
Jaj, de rossz volt otthonról elmenni...
Ím az ezredes indítja a harcot, a katonák felveszik a kardot.
Vége a harcnak, győztünk-győztünk!
Kardok, puskák, ágyúk, nyilak....
Azokra a hangokra mindig emlékezni fogok.
Mert a harc hangos és rossz.
Írta: Völgyesi Ádám 4. osztályos tanuló
Versenyek
Mint minden évben, idén is részt vettünk a jakabszállási helyesírási és az orgoványi matematika versenyen. Az eredményeket izgatottan várjuk, mert a verseny után kb. két héttel
kapjuk meg a kijavított feladatlapokat.
Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték.
Jakabszállás:
2.o. Vincze Luca 3.o. Kamasz Gergő 4.o. Marozsi Szimonetta
Berta Alexa
Váradi Renáta
Dóka Dávid
Simon Zoltán
Cseh Kristóf
Tarjányi Szabrina
Orgovány:
3.o. Kókai Milán 4.o. Iványi László
Berta Alexa
Vörös Noémi
Gömöri Márta
Kárpát-medencei kisiskolák versenye a Lakiteleki Népfőiskolán
Ismét Lakiteleken mérettük meg tudásunkat. Andrea néni
kísért el bennünket. Egy kis meglepetés ért minket a megnyitó után, hisz az uszodában egy órát fürödhettünk. A verseny napján már egyre jobban kezdtünk izgulni, de amikor
Andrea néni egy pár nyugtató szóval és jó tanáccsal ellátott
bennünket, egy kicsit megnyugodtunk. Az eredményhirdetés
közeledett. Úgy gondolom egyikünk sem ért el rossz eredményt:
Magyar 3.o. Szmetena Bettina 5. helyezés
Matematika 3.o. Józsa Gábor 7. helyezés
Magyar 4.o. Marozsi Simonetta 3. helyezés
Matematika 4.o. Sárossy Bence 3. helyezés
Marozsi Simonetta 4.o. tanuló
Labdarúgás
Március 19-én, pénteken a lányok Izsákon hat csapatos
tornán vettek részt. Két győzelemmel, két döntetlennel és
egy vereséggel a második helyezést érték el. Izsákot 5-0-ra,
Fülöpszállást 3-0-ra győzték le. Orgovánnyal és Soltszentimrével egyaránt 0-0-s mérkőzést játszotta. Csupán régi riváli-

sunktól, Bugactól szenvedtek 1-0-s vereséget. Az ezüstérmes
csapat: Szűcs Szilvia, Balogh Dalma, Tutó Andrea, Szíjjártó
Petra, Szommer Dorina, Ladányi Pálma, Simon Kitti, Polgár
Mária, Polgár Mirjam.
Ballószögben a Tavaszváró Kupán szerepeltek focistáink. A
3-4.o. és az 5-6.osztályos csapatatunk sajnos nem ért el helyezést. A 7. osztályos fiúk viszont nagyon szépen szerepeltek. A
helvéciai Wéber Ede iskolával 7-7-es döntetlent játszottak. A
helvéciai Feketeerdő iskola csapatát 11-4-re, Ballószögöt pedig 5-4-re győzték le. Így egy évig őrizhetjük a vándorkupát.
A győztes csapat tagjai: Kalmár Ádám, Kovács György, Balogh, Márk, Utasi Ferenc, Tapodi István.
Ártim János
ISKOLA - (segítségül) SZÜLŐKNEK
Rémhírek tucatjával bombáznak bennünket a nap minden
órájában. Mást sem hallunk, csak tragédiát és borzalmakat.
Kis közösségünk (községünk) sincs hermetikusan lezárva az
információk özönétől. A „buliból” vagy „heccből” kipróbálható szerek, gyermekeinket (és a felnőtt lakosság zömét)
érintő szenvedélyek karnyújtásnyira, bárki számára elérhető
távolságban vannak. Badarság lenne azt hinni, hogy pont mi,
pont az én gyermekem, pont az én családom...sose „tenne”
ilyet, arról nem is beszélve, hogy a közvélemény által elfogadott ún: engedélyezett drogoktól is óvni kell gyermekeinket,
mint például a cigaretta, az alkohol.
Közös érdekünk a megelőzés, ami a példaadással kezdődik,
majd az elfogadó szeretet által a sokszor érzelmi válságba
jutott gyermekünk segítésével, támaszt nyújthatunk legféltettebb kincsünknek.
Hogy lelkiismeretünk szerint nyugodtan szembenézhessünk
az említett dolgokkal, meg kell tanulnunk más szemmel nézni-látni, másként gondolkodni. Ebben nyújtunk segítséget a
szülőknek.
A szülők iskolája előadás sorozat második témájával várunk
mindenkit, április 20-án kedden az iskolában fél 5 órakor.
Meghívott előadó: Kovácsics Bernadett addiktológiai konzultáns
Az előadás címe: „Szülőknek szól”
Témája:
- hasznos információk a szenvedélybetegségekről
- hogyan alakul ki a függőség?
- a szerhasználat kialakulásában szerepet játszó tényezők
- hogyan ismerhető fel, ha valaki drogozik?
- mit tehetünk?
Nagy tisztelettel, a segítségnyújtás örömével várunk mindenkit, akit érdekelnek a fent említett témák, ha már van
gyermeke vagy még csak foglalkoztatja az okos gyermeknevelés.
Tisztelettel: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
PROGRAMOK:
április 20. kedd:

Fogadónap. Előadás szülőknek a drogve
szélyről.
április 23. péntek: NUPI-USI lány foci, Izsák.
április 26. hétfő:
Kisiskolák mezei futóversenye, Ágasegyháza.
május 3. hétfő:
Anyák napi ünnepség. (alsó tagozat)
május 7. péntek: NUPI-USI fiú foci, Izsák.
május 10-13.
Erdei iskola, 4. osztály.
május 19-20.
Kisiskolák megyei focidöntő. Lakitelek.
május 22. szombat: Közös iskolai kirándulás. Budapest, hajó
kázás, Csillebérc - kisvasút, túra a Budaihegyekben.

FELHÍVÁS!
Értesítem Ágasegyháza lakosságát, hogy a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a
gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti,
nevelési év kezdő napjától (2010. 09. 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés 2010. április 19-21-ig tart.
Jelentkezéskor a szülő ( gondviselő) gyermekével együtt
érkezzen és hozza magával:
- saját és gyermeke lakóhelyét - ill. tartózkodási helyét
tartalmazó igazolványt
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentu
mokat
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító doku
mentumokat
- amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos helyze
tű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet
felvenni.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyben az óvodai felvételt is.
A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon
belül hoz döntést az intézmény vezetése.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Dr.
Fazekas István jegyzőnek címzett, de az óvodában leadott
felül bírálati kérelmet nyújthatnak be. Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.) Korm. rendelet szabálysértésnek
minősíti, és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli
büntetni.
Farkasné Józsa Marianna

Meglepetés Húsvét előtt az óvodásoknak
Ágasegyháza külterületén már hosszú évek óta élnek
osztrák
nemzetiségű tanyatulajdonosok, akik egyre
szorosabb kapcsolatot
igyekeznek
kialakítani a helyi
lakosokkal.
Kedves meglepetésben részesültek az óvodásaink, mert sok szép játékkal lepte meg őket Beate Herold.
A játékok között volt fa építőjáték, autópálya, autók, vasalható gyöngy, plüssjátékok, bábok, olyan bohóc, amelyen
gyakorolható a gombolás, cipőfűző kötés, zipzárhúzás.
Nagy örömmel próbálták ki a játékokat a gyerekek és köszönetképpen egy tavaszi vers és ének összeállítással kedveskedtek az ajándékozónak.
Szmetena Katalin óvónő
Még egy meglepetés az ovisoknak

FELHÍVÁS
Ha szeretne Ön is tenni az ágasegyházi óvodásokért és
iskolásokért
1.000.000,- Ft-ot nyerhetünk az AVON-tól
Amennyiben négy katalóguson keresztül minél többet
rendelnek ágasegyházi tanácsadónőtől.
Pontos részletekért keresse ágasegyházi AVON tanácsadónőjét!

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.

Kedves ajándékkal lepte meg az óvodásokat Gyarmati Istvánné Edit. Általában minden ünnep előtt kapunk tőle az
ünnephez kapcsolódó cukortortát.
Most Húsvét előtt egy nyuszi, egy tojás és gyöngytyúkok
töltötték meg a tálcát.
Miután megcsodálták a gyerekek az alkotásokat, nagy
örömmel kapkodták szét a finom édességet.
Szmetena Katalin

Óvodánk programjai
2010. április 22. 10:00
2010. április 30. 16:00
2010. május 10.
2010. május 21.

Megemlékezés a Föld Napjáról
Anyák Napja
Madarak és fák Napja
Gyermeknapi kirándulás
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Családi nap a Mohácsy
Ferenc Faluházban

Taroltak az ágasiak,
mindenki helyezettként
ért haza

Ismét Kung Fu versenyen voltunk!

Sajnos a többszörös figyelemfelkeltés ellenére kevesebb érdeklődő tért be
hozzánk, mint amennyire
számítottunk, de így is kellemes délutánt töltöttünk
együtt. A program a palacsintaevő versennyel kezdődött, a furfangos szabályokkal feladtuk a gyerekeknek a
leckét, de nagyon derekasan
teljesítettek. Első helyezett
Hoffer Julianna lett, őt kö-

vette minimálisan lemaradva Sebők Edina, a harmadik
helyet Sebők Anikó nyerte,
Rigó István különdíjat kapott.
A palacsinták fogyatkozásakor már gyülekeztek a pingpongosok, és megkezdték
játszmáikat. Az egész estébe
nyúló versengést végül nagy
előnnyel Lévai István nyerte,
aki elvihette az aranyérmet
és a mellé járó mini kupát is,
az ezüstérmet Bódog Gyula,

a bronzérmet pedig Kalmár
Ádám érdemelte ki játékával. Gratulálunk a versenyzőknek! Az estét hangulatos, családias bográcsozással
zártuk.
Jancsó Mónika

Vándorkiállítás

2010. április 2-tól, április 8-ig a „Települési értékek határok nélkül” című vándorkiállítás Ágasegyházára látogatott.
Ádám Józsefné polgármester asszony
megnyitó beszédében méltatta a kiállítók
munkáját, kitartását, ügyességét. A megnyitón büszkén mutatták be tánctudásukat
a 8. osztályos lányaink és „az Ágasegyházi
legények”. Az Ágasegyházáért Alapítvány
az esemény hangulatához kapcsolódó műsorral lepte meg a nagyérdeműt. A jókedv
zenei aláfestéséről a Boróka Népdalkör és
Citerazenekar Egyesület gondoskodott.
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
által készített „válogatás az elmúlt évtized
eseményeiből” című videó összeállítást
kibővítettük a helyi értékeket bemutató
videó összeállítással, mely a kiállítás ideje
alatt projektoros kivetítés segítségével a
látogatók tájékoztatása céljából folyamatosan megtekinthető volt. A Kecskeméti Kistérség 14 településének kézműves

és élelmiszeripari termékeinek kínálatát,
lakosainak segítségével kiegészítettük,
őstermelőink, háziasszonyaink terményeivel. A kiállítást magukénak érző kézműveseink, saját munkájuk biztosításán felül
kézműves barátaik, társaik munkájával is
szépítették a községünkben vendégeskedő programot.
„Egyedül nem megy” mondja a dal és
valóban, a „Települési értékek határok
nélkül” című Vándorkiállítás nem jöhetett volna létre lakosaink, és a Kistérségi
Társulás lakosainak önzetlen összefogása,
támogatása nélkül, amit ezúton is tisztelettel megköszönök.
Bornemisszáné Varga Ilona

A líra és a költészet napja

A költészet
napja kicsiny
Hazánk
egyik jeles
ünnepe.
Nem véletlenül, hiszen József
Attila születésnapján, április
11-én ünnepeljük, már 1964.
óta. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal,

költőtalálkozókkal tisztelgünk
a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. Az
életében mindaddig „jó költő”-ként számon tartott József Attilát csak a halálhír után
döbbentek rá kortársai, milyen
kivételes életművet alkotott
ez az írózseni. Kinek életútját
kisgyermekkora óta váratlan
veszteségek, különös fordu-

Futás
Európáért

Futás Európáért címmel 2010 május
7-én délután a Mohácsy Ferenc Faluház Európa napi futóversenyt rendez. A rendezvény célja segíteni azt
az uniós törekvést, hogy aktivizáljuk
a fiatalokat és felhívjuk a figyelmüket az Európai Unióra, valamint arra,
hogy 2010-től Spanyolország és Belgium mellett Magyarország tölti be az
EU soros elnöki tisztét (trió elnökség).
bben az időpontban, Madridban és
Budapesten is megrendezik a futóversenyt, melynek kapcsán az esemény
nagyobb médiavisszhangra is számíthat, ezáltal valódi trió elnökségi projektté szélesítve azt.
Balogh József

latok, és lelki traumák szegélyezték. S aki saját szenvedéseiből egyetemes érvényű
költészetet teremtett. Méltán
lehetünk büszkék mindarra,
amit József Attila az utókorra
hagyott örökségül. Április 11-e
alkalmából emlékezzünk meg
egyik versével, hogy Ő miként
látta ezt a napot.
Vancsai Rúben

Internet Fiesta
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség- a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2010.
március 23-31.-ig ismét Internet Fiestára hívta
az érdeklődőket, „Internet a könyvtárban korhatár nélkül mottóval”.
A 2010. évi Fiesta célja annak bemutatása,
hogy az internet segítségével, milyen új módszerek, új közösségek, együttműködések hozhatók létre. Az internet gazdagságát és az azt
kiszolgáló technológiák sokrétűségét szeretnénk megismertetni a könyvtárak jelenlegi és
leendő használóival. Az országos fesztiválhoz a
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok könyvtára, március 22-én és 23-án a Kezdő NET-ezők
estéje, valamint március 25-én a Községünk értékei internetes fotóalbum létrehozása című
programokkal kapcsolódott.
Balogh József

Az Össz-Nemzeti Bajnokság a Kunszentmiklósi Miklóssy János Sportcentrumban került megrendezésre
március 21.-én. A verseny
célja a magyar harcművészek fejlődésének segítése,
a küzdősportok népszerűsítése, minél több versenyzési lehetőség biztosítása
a versenyzők fejlődésének
érdekében, az új versenykategóriák szerinti versenyzési lehetőség, kezdő
versenyzőknek külön versenykategóriák, az egyesületek, klubok közötti
megmérettetés, a versenyszellem erősítése.
Vasárnap reggel 8.30-kor
érkeztünk a Kunszentmiklósi
sportcsarnokba.
Nevezés és átöltözés után
megcsodáltuk ezt a csodálatos sport intézményt. 10
órakor szólították a versenyzőket bevonulásra. A
mi kis csapatunkkal együtt
150 versenyző sorakozott
fel fegyelmezetten az ünnepi megnyitóra, ahol a
himnusz után Serflek József
Sifu megnyitó beszédét és
Bődi Szabolcs Kunszent-

miklós polgármesterének
köszöntőjét halhattuk. Elkezdődött a verseny, és
az izgulás, mivel kis csapatunkból legtöbbünk az
első, néhányan a második
kung-fu versenyükön vettek részt. A verseny három
páston folyt folyamatosan,
kettőn különböző formagyakorlatokat
mutattak
be, a harmadikon a páros
küzdelmek követték egymást. A nézők és a szülők
a lelátóról izgulhattak, meg
is volt az eredménye mivel
a mieink közül mindenki
szép eredményeket ért el,
fényes érmekkel és oklevelekkel, büszkén indultunk
haza.
Eredményeink:
Kategória: Ötállás 6-9
évesek

III. Szmetena Bettina MWE
Ágasegyháza
III. Benyó Attila MWE Szabadszállás
Kategória Ötállás 10
évesek

IV. Bodor Levente MWE
Ágasegyháza
V. Balogh Máté MWE Ágasegyháza

Kategória Ötállás 11-14
éves lányok

IV. Benyó Lúcia MWE Szabadszállás
Kategória Ötállás 15-18
évesek

II. Kupusz Csaba MWE Ágasegyháza
Kategória Ötállás felnőtt

III. Jancsó Mónika
Ágasegyháza

MWE

Kategória Bemutató
forma 5-10 évesek

II. Benyó Attila MWE Szabadszállás
III. Szmetena Bettina MWE
Ágasegyháza
III. Balogh Máté MWE Ágasegyháza
IV. Bodor Levente MWE
Ágasegyháza
Kategória Bemutató
forma 11-14 évesek

III. Benyó Lúcia MWE Szabadszállás
Kategória Bemutató
forma felnőtt

I. Jancsó Mónika MWE
Ágasegyháza
III. Kupusz Csaba MWE
Ágasegyháza
Jancsó Mónika

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

18.30 - 19.30
18.00 - 20.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00 - 20.00
18.00 - 19.00
8.30 - 10.00

Aerobic
Kung-Fu
Hastánc felkészítő
Aerobic
Kung-Fu
Gyermek mozgásterápia
Hastánc

edző: Bús Szilvia
edzõ: Serflek József
edző: Bús Szilvia
edzõ: Serflek József
edző: Jovin Piroska
oktató: Juris Renáta

Galéria Büfé nyitva Hétfőtől - Vasárnapig 6.30 - 20.00

Születés Hete Fesztivál

Ígéretünkhöz híven részletes leírást
adunk a Születés Hete Fesztivál Ágasegyházán megrendezésre kerülő programjairól.
Mint az Ágasegyháza Napló előző számában említettem országosan május 2.
és 9. között kerül megrendezésre számos
nagyvárosban, kisvárosban és településen, így nálunk is. Előzetes megbeszélések alapján és a Baba-Mama klubbal
egyeztetve Ágasegyházán május 6.-án
csütörtökön délután kerül sor erre a rendezvényre.
Programjaink:
- „Babák-Mamák” felvonulása (óvodától a játszótérig)
- Virágágyás kialakítása a játszótéren

- „Anyai szeretet” fotókiállítás megtekintése a Faluházban
- Visszapillantás a Baba-Mama klub elmúlt 1 évi összejöveteleibe (Faluház)
- „Az én családom” rajzverseny eredményhirdetése (Faluház)
- Könyvajánló bemutató, köcöktetők,
mesék gyerekeknek és szüleiknek (Faluház)
- „Tere-fere”: közös kerekasztal beszélgetés a program zárásaként a Faluházban
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérdéseitekre, észrevételeitekre szívesen válaszolunk személyesen a Faluházban vagy a 06-76/388-185-ös telefonszámon!
Pinczés Tímea

2010. április
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Civil szervezeteink
bemutatkozása

„KÖZÖS KINCSÜNK
A TUDÁS”

Mozgáskorlátozottak Ágasegyházi Csoportja
Ágasegyháza Községben a
Csoportunk 1993-ban alakult
meg 18 fővel személyem, Sebők Lászlóné vezetésével. Jelenlegi létszámunk 48 fő. Tagjaink életkora huszonnyolc év
és nyolcvan év között van. A
mozgásszervi betegség sajnos
épp úgy sújtja a fiatalt, mint
az időset. Csoportunkat azért
hoztuk létre, hogy a sok-sok
külső támogatás mellett, egymást is segítsük, törődjünk
egymással.
A mozgáskorlátozott tagjaink számára - mivel köztudott,
hogy a rokkant nyugdíj összege nagyon alacsony - munkahelyteremtés is céljaink között
szerepelt, ami meg is valósult.
Első ilyen munka a zacskóragasztás volt, ami sajnos
csak pár hónapig működött
rajtunk kívül álló okok miatt.
A másik munka a kerékpárküllő beszerelés volt, ami több
éven keresztül adott munkát
mozgáskorlátozottjainknak.
Sajnos lehetőség hiányában
jelenleg nem tudunk munkát
szervezni tagjaink számára.
A munka mellett azon tagjainknak, akik vállalni tudták,
tudják, kirándulásokat szervezünk,
társszervezeteink
által szervezett találkozókon
veszünk részt. Ezek a kirándulások, találkozók még jobban
összekovácsolják a mi kis cso-

portunkat, erőt merítünk a
tovább lépéshez.
Én, mint a csoport vezetője
rendszeresen látogatom tagjainkat, az arra rászorulókat
segítem ügyes-bajos dolgaik
elintézésében.
Meggyőződésem, hogy ha
valaki
mozgáskorlátozott,
nem szabad, hogy hátrányt
szenvedjen valamiben is. Így
egymást segítve csoportunk
tagjai is úgy érzik, hogy ugyanolyan értékes tagja a társadalomnak, mint az egészséges
ember.
Ez úton szeretném megköszönni, hogy lehetőséget
kaptam Csoportunk rövid bemutatására, és az alábbi Pam
Brown: Üzenet című versének
idézetével kívánok az ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ valamennyi
olvasójának erőt, egészséget:

„Hogy mit adhatnék Neked,
ha hatalmamban állna?
-Nem mesés gazdagságot, csak elegendőt ahhoz,
hogy távol tartsd a szorongást és reményt nyújts az
elesetteknek.
-Nem mesés szépséget, -csak
szerető szívet,
Esélyt, hogy bölcsen használd
fel adottságaidat,
-hogy megválthasd velük a
világot, és mindez örömet is
okozzon Neked.
Kívánok Neked érzéket,
hogy felismerd
a minket körülvevő szépséget,
Bátorságot, hogy kitarts és
egyre erősebb légy, örömet,
elégedettséget, szeretetet,
Életet, melyet érdemes
élni.”
Sebők Lászlóné

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete az
elmúlt évekhez hasonlóan kéri,
hogy adója 1%-val támogassa az egyesület céljainak
megvalósítását.

felhívással Európa-napi Kincskereső Vetélkedőt szervez
A Kovács Kinga Emlékalapítvány általános iskolások részére 2010.május 8.-án Ágasegyházán, a Mohácsy Ferenc
Faluházban, 9 órai kezdettel.
A program
A természet a tiéd is – Kiskunsági Nemzeti park vetélkedője.
Szabadprogramok
– Kvíz kérdések az Európa Unióról.
– Játékok a környezet tudatos viselkedéshez kapcsolódóan.
– Játszunk még!
Sport, játék? Rajtad múlik! Hozz egy játékot, hogy a többiek is megismerjék és kipróbálják.
Ország kereső. Az iskolák által regisztrált csapatok előadása, annak értékelése és
jutalmazása a csapatok által jelölt diákok közreműködésével.
Aukció.
A csapatok a nap folyamán összegyűjtött játék euróikkal licitálhatnak az Alapítvány
által felajánlott díjakra.
Kilépő kártya kitöltése. A programzárás, a résztvevők lelkesedésétől függ.
Az Alapítvány Kuratóriuma

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágasegyházán. Szerveztünk programokat, kézműves táborokat gyermekeknek, fiataloknak összekötve azt Nemzetközi önkéntes táborral.
Németországi nyelvtanfolyamon fiatalok vehetnek részt,
pályázat útján három hónap és három hét időtartamig.
Továbbiakban is ezt a munkát szeretnénk folytatni, kibővítve mindezt egy ifjúsági klubbal.
Ha Ön még nem határozott a személyi jövedelemadója
1%ról és az Alapítványunkat érdemesnek tartja, hogy ezt
felajánlja, kérjük támogassa szervezetünket az 1%kal.
Az idegen nyelv a mai fiatalok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen. Segítsük Őket
együtt.

Adószámunk: 18369762-1-03

Kovács Kinga Emlékalapítvány

Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Ez történt márciusban...

Adószámunk: 19471866-1-03

Előre is köszönjük támogatásukat.

Meghívás a Májusfa Fesztiválra
Az Ágasegyházáért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a második alkalommal megrendezésre kerülő Májusfa Fesztiválra 2010. 05. 15.-én!
Tervezett programjaink:
Motoros felvonulás
Foci és szkander a motorosok és
a község lakói között
A motoros felvonulók megvendégelése
Egész napos kiállítás kézműves
alkotásokból
Gálaműsor:
* First Step Dance Club fellépése
* Az iskolai Ki Mit Tud fellépőinek
műsora
* Nyugdíjas Klub produkciója
* Legényes
* Hastánc
* Színjátszó kör előadása
A fellépők megvendégeléséhez szívesen

vesszük a lakosok segítségét adományok
(pl. savanyúság, burgonya, sóspogácsa,
házikolbász stb.) formájában vagy kétkezi
munka formájában.
Adományaikat tisztelettel kérjük, hogy
május 7-ig szíveskedjenek eljuttatni a Mohácsy Ferenc Faluházba.
Mindenkit szeretettel várunk!
Köszönettel az Ágasegyházáért Alapítvány tagjai
Szaszkóné Szentmiklósi Mónika

Az Ágasegyházáért Alapítvány megköszöni, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan adományaival és adója 1%-val
támogatja célkitűzéseink megvalósítását.

Adószámunk: 18352065-1-03

Támogatásukat előre is köszönjük.

Beköszöntött a tavasz, s
vele megpezsdült az élet
a klubban. Egyik jól sikerült programunk a nőnap
megünneplése volt. A szép
tavaszi ünnepet az tette
még szebbé, hogy márc.
8-a hétfőre, a mi klubnapunkra esett.
Alapos előkészület előzte
meg az ünnepet. A férfiak
pusmogtak, persze mi sejtettük, hogy miről. Mi, nők
is tanakodtunk, hogy mivel
is kedveskedjünk nekik, no
meg magunknak is. Úgy

döntöttünk, hogy ebédet
rendezünk, s pont délben
találkozunk a klubban. Az
ebéd rántott csirke volt
petrezselymes burgonyával és házi készítésű savanyúsággal. Mindenki akarta, hogy jól sikerüljön az
ünneplés. Két klubtag vállalkozott a szép terítésre,
hárman a sütésre-főzésre.
Sőt, még az ebéd átszállítására is volt jelentkező.
Talán nem is volt véletlen,
hogy a szalvéta is nefelejcs
díszítésű volt.

Ebéd előtt a férfiak felköszöntöttek bennünket,
s átadták a virágcsokrokat.
Az ebéd nagyon finom
volt, amit kávé és sok sütemény követett. A férfiak
pedig sűrűn bontogatták
pezsgős és boros üvegeket. Hosszú, kellemes beszélgetés zárta a napot.
Másik esemény a Sándornap megünneplése volt.
Sikerült meglepni bennünket az egyetlen e nevet viselő klubtársunknak.
Meglepődtünk,
amikor
nagy csomagokkal megérkezett a mi Sándorunk és a
felesége. Meleg, kelt diós,
mákos és kakaós hajtottakat rejtettek a csomagok.
Igen finom volt a friss
pogácsa is. Italokban sem
volt hiány, előkerültek a
híresen finom fehér és vörös borok. Nem is beszélve
a pálinkáról és pezsgőkről.
Igazi meglepetés volt, nem
is számítottunk rá.
Lázasan készültünk mi
is egyik legnagyobb ünnepünkre, a húsvétra.
Az idén sem maradt el a
meglepetés, a kis kartonpapírból készült kosárka, s
benne piros tojás. Egymásnak kellemes ünnepeket
kívánva várjuk a locsolkodókat.
Szórád Istvánné
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Vallási élet
„BÉKESSÉG
NEKTEK!”
Minden tavasz a teremtett világ újjászületésével
együtt jelenti a feltámadást is. Ha Húsvét kulcsszavát keressük, talán Jézus
fenti, címbeli köszöntése
lehet az. A ma emberének ugyanis ez hiányzik a
legjobban. Mert nincs békesség körülöttünk, munkahelyeinken, családjainkban, szeretteink között, és
legfőképp bennünk, - így
aztán örökké elégedetlenek, agyonhajszoltak, boldogtalanok vagyunk.
Valaha bizonyára volt
bennünk gyermeki hit,
élő Krisztus, s volt idő,
amikor még szerettük,
közelről éreztük jóságát,
segítő erejét. De aztán
lassan, észrevétlen eltűnt
az életünkből. Közbejött
valami...és eltakarta az arcát. Talán egy ember, egy
gyermek, egy rosszul sikerült házasság, vagy fölhalmozott bölcsességek foglalták el szívünkben az élő
Jézusba vetett hit helyét.
Olyan mássá lett számunkra a Húsvét, és úgy
megszegényedett a lelkünk! Eszünkkel tudjuk,
hogy a keresztény világ
Krisztus feltámadását ünnepli, ám a gyakorlatban a
Húsvét néhány, szép tavaszi napot, esetleg kirándulást, nyuszit, piros tojást,
locsolást jelent.
Tudhatjuk, hogy miattunk, érettünk, helyettünk
halt meg Jézus. Tudósítanak bennünket arról, hogy
325 óta, a niceai zsinat óta,

a tavaszi napéj-egyenlőséget követő első holdtölte
utáni első vasárnap a Húsvét ideje.
A jelképek magyarázatát is ismerjük. A bárány,
Jézust, Isten bárányát jelenti, a tojás a sziklasírból
új életre felkelő Krisztust,
a nyúl, Péter és János versenyfutását jelképezi a
nyitott sírhoz, a locsolás
arra utal, hogy az ókeresztény egyházban Húsvét éjszakáján, a virrasztás
éjszakáján keresztelték az
újonnan megtérteket.
Azonban pusztán a tudásunkkal boldogtalan, szomorú, békétlen, félelemmel teli emberek vagyunk,
mivel a feltámadott Krisztusban való élő hit nélkül
olyan az emberi lélek,
mint egy óra, melyből kivették rugóját, vagy mint
a tüdő, melyből kizárták a
levegőt.
Jó lenne újra hinni, hogy
Jézus él! Őt nem lehet
elvenni, elvinni, kivenni
ebből a világból. A feltámadott Jézus Mária Magdalénát megszólította, a
Feltámadott útja azokhoz
vezet, akiknek legnagyobb
szüksége van rá. Akit a
Feltámadott megszólít, az
hallja meg a Húsvét örömüzenetét: Jézus él! Hallották ezt az első Húsvétkor
az asszonyok, ezt az üzenetet hirdették, ebben
kételkedett Tamás, amíg
nem látott, erről győződhettek meg az emmauszi
tanítványok. Ez adott erőt

az első keresztyéneknek,
hogy az üldöztetést is elszenvedjék.
Ha bennünk él a feltámadott Krisztus, Ő kerül a
középpontba, Ő irányítja
életünket. Szent Ambrus
egyházatya így válaszolja
meg a Ki nekem Jézus?
kérdését:
„ Ha segítségre van
szükséged,
Ő a mindenható,
Ha sebeid gyógyulását
keresed,
Ő az áldott orvos,
Ha menekülsz
a sötétségből,
Ő a fénysugár,
Ha éhes a lelked,
Ő az élet kenyere,
Ha a halál közelsége
rettent,
Ő az örök élet”
Ha van tudásunk, s mellé
élő hitünk, akkor van és
lesz békességünk is! Mert
Ő a mi békességünk! A
próbák alatt is élhetünk
megbékélt szívvel, kereszttel, a nyomorúsággal
teli sors is békességgel viselhető.
Tudnunk kell, Ő szeret
minket, szeretetből halt
meg érettünk a kereszten.
- ebben már megvigasztalódunk, ebben van békességünk, üdvösségünk. Így
hát a Feltámadott Krisztus
köszöntésével, - Békesség
néktek!- kel köszöntöm a
kedves olvasót.

Tollas Tibor:
Hozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.
Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallósodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!
S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. Hozsanna Néked Jézusom!

Farkas János
plébános

Ahogyan az anya vigasztalja fiát!
„Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket.
Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak
én titeket” - mondja az
Úr.
Ézsaiás 66:12b-13a
Isten az édesanyai szeretethez hasonlítja a maga
szeretetét, mely táplál, karján hordoz, térdein ringat
és vigasztal.
Mindnyájan láttunk már
éhes csecsemőt. Milyen türelmetlenül tud sírni. Hiába
mutatnak neki bármit, hiába veszi fel bárki, csak sír
és nem vigasztalódik. De
ha édesanyja keblére veszi,
táplálni kezdi, hogy megszűnik egyszerre a keserves
sírás.
Minket is így akar Isten
megvigasztalni. Tejnek italával táplál. Ez a tejnek itala” az ige, Aki ezt és ennek
édességét megízlelte, mindig vágyik utána. Milyen
békességesen alszik a jóllakott gyermek. Ilyen békesség tölti el a mi szívünket
is, ha elfogadjuk igéjének
drága táplálékát.
Mit tesz az édesanya, ha
a gyermek jóllakott és még

mindig sír? Ölébe veszi és
hordozza, dajkálgatja, cirógatja. A kis „zsarnokok”
sokszor ki is követelik maguknak a szeretetnek ezt
a megnyilvánulását, mert
szeretet nélkül nyugtalanok. Mindent inkább tudnak nélkülözni, de a szeretetet nem. Különösen nem
az édesanyai szeretetet. A
kicsiny gyermeket sokszor
ölbe kell venni. Amíg járni
nem tud, csak úgy tud közlekedni, ha ölben hordozzák. Ha már nagyobb, akkor is ölben kell hordozni,
ha elfáradt. Ölben kell hordozni, ha beteg, ha erőtlen.
Gondoljunk vissza gyermekkorunkra, milyen jólesett megbújni édesanyánk
karjában. Nem volt édesebb
érzés keze cirógatásánál. És
gondolj a gyermekedre.
Hogy nyújtja feléd, édesanyja felé kis kezét, hogy
kéredzkedik ölbe.
Ezen a földön senki ember úgy vigasztalni nem
tud bennünket, mint édesanyánk. Láthatatlan ezernyi
szállal vagyunk hozzákötve.
Velünk érez mindenben.
Ami nekünk fáj, az ő szívét
is vérzi. És hogy tud vérző
szívvel, fáradtan, az élet

gondjaitól megterhelten is
mellettünk állni, s vigasztaló szavával hogyan próbálja
szívünk szomorúságát enyhíteni. Senki úgy meg nem
ért bennünket, mint ő, és
senkinek olyan drágák nem
vagyunk, mint neki. Betegágyunk fölött ő virrasztott.
Éjszaka, ha fölsírtunk, kedves hangjával csitítgatott. És
milyen jó még felnőtten is
édesanyánknál vigasztalást
keresni. Elmenni hozzá, elpanaszolni neki fájdalmainkat, elmondani terveinket,
és érezni, hogy imádkozik
értünk.
Isten is nyújtja a maga vigasztaló szeretetét, mely
még gyöngédebb, még
vigasztalóbb, mint édesanyánké. Simuljunk bele
karjaiba, és engedjük, hogy
vigasztaló szeretete szétáradjon a szívünkön. Ő Igéjével és Szentlelkével vigasztal minket.
Együtt köszönjük meg ezt
a két szeretetet: Istenét,
Aki édesanyánkat adta, és
édesanyánkét. Istené a hála
mind a kettőért.
Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó
református lelkipásztor

Az Ágasegyházai
Református
Egyházközség alkalmai,
programjai:
Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden szerdán 16-18 fafaragó szakkör
Április 18. vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Április 18. vasárnap 15 órakor Gyermekistentisztelet
Április 22. csütörtök 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Április 25. vasárnap 10 órakor Családi istentisztelet
Május 2. vasárnap 10 órakor Istentisztelet- Anyák napi műsor
Május 6. csütörtök 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Május 8. Hittanverseny-Kalocsa
Május 9. vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Május 9. vasárnap 15 órakor Gyermekistentisztelet
Május 13. Áldozócsütörtök 18 órakor Istentisztelet
Május 16. vasárnap Konfirmációi vizsga 10 órakor Istentisztelet
Május 16. vasárnap 15 órakor Gyermekistentisztelet
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!

2010. április

Egészségügyi szűrés

A szűrés egy olyan tevékenység, amely
nagyon fontos a betegségek megelőzése
érdekében. Rendszerint az egészségesnek
vélt páciensek körében végezzük.
Minden szűrési vizsgálat előtt kiválasztjuk azt a betegséget, vagy kockázati tényezőt melyet vizsgálni akarunk, majd a
páciensek közül korcsoport és veszélyeztetés szerint kiválasztunk csoportokat. A
szűrés történhet értesítés alapján, amikor
bárki jelentkezhet, vagy egy adott, bizonyos kritériumoknak megfelelő páciensek
körében.
Egyik leggyakoribb szűrés, melyet számos
alkalommal elvégeztünk és folyamatosan
szervezünk a cukorbetegség megelőzésére szolgáló vércukor érték meghatározás.
Mint más számos betegség, a cukorbetegség kialakulása is sokszor évekkel,
hónapokkal azelőtt kezdődik hogy felfedezzük, megállapítjuk a diagnózist, gondozásba vesszük a beteget, és elkezdjük
kezelni, majd követni időszakosan. A páciens semmit nem érez, panasza, tünete
nincs, de a cukorháztartásban bekövetkező változások miatt már alattomosan,
lassan emelkedik a vércukorszint. Ez azért
következik be, mert a hasnyálmirigysejtek,
melyek az inzulintermelésért felelősek,
nem termelnek kellő mennyiségű inzulint.
Étkezés után minden egészséges szervezetben megemelkedik a vércukorszint, de
2 óra alatt visszacsökken a normális szintre. Akinél nem termelődik elég inzulin, annál ez az idő kitolódik és egyre hosszabb
idő kell amíg a vércukor értéke visszatér a
normális szintre. Ha továbbra se diétázik
a páciens, akkor egyre hosszabb ideig lesz
emelkedett a vércukorszint, majd egy
idő után már 8 órai éhezés után is egyre
magasabb értéket mérünk. Panasza még
ilyenkor se alakul ki a betegnek, ezért ha
nem jelentkezik szűrésre, vagy nem veszt
részt alkalmassági vagy más vizsgálaton

még ekkor se
derül ki betegsége. Sajnos a cukorbetegségnek
nagyon sok
rettegett szövődménye van, elsősorban
az ereket betegíti meg, így érszűkület, látásromlás, vesegyulladás alakulhat ki, és
néha úgy fedezzük fel a cukorbetegséget
hogy már a szövődmények tüneteit észleljük. Azért részleteztem a cukorbetegség
példáján a szűrést, mert a betegek száma
rohamosan nő, terjedő betegségről van
szó és a megelőzés, prevenció sokkal hatékonyabb a betegség későbbi lefolyását
illetően mint a már kialakult betegség kezelése.
Számos más betegség esetén végzünk
szűrővizsgálatokat, leggyakoribban: testsúly, vérnyomás, koleszterinszint, köszvény, vérszegénység, golyva, csontritkulás,
daganatos betegségek szűrése. Van olyan
szűrővizsgálat amely olcsó és könnyű kivitelezni, mégis nagy a hatékonysága, mások bonyolultabb eljárást igényelnek és
költségesek.
Fontos megemlíteni a páciensek hozzáállását a szűrési tevékenységhez. Legtöbben
fontosnak tartják és együttműködnek,
de néha meggyőződés hiányában vagy
elfoglaltságra való hivatkozás miatt ezt
mellőzik, vagy abba bíznak, hogy őket elkerüli a betegség. Pedig elegendő lenne
legalább egy alkalommal megjelenni és
feltérképezni a szervezet öröklött adottságait amellyel hasznos információkhoz
jutunk és az életmódra vonatkozó ajánlásokat tudnánk megfogalmazni.
Azért hogy a megelőzés fontosságát
nyomatékosítsam, a következő számban
a rizikótényezőkről fogok írni.
Dr. Dull István
háziorvos

FELHÍVÁS
Mindenkit hazavárnak!
A közúti forgalom
biztonságának
javítása céljából 2010. január
1-től életbe lépett az
1/1975.(III.15)
KPM-BM
együttes rendeletét módosító 289/2009.(XII.18.)
Korm.sz. rendelet a közúti közlekedés szabályainak változásáról (KRESZ).
A változások több mint
hatvan pontban érintik
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a gyalogos, a kerékpáros,
a gépjárművezetés szabályait, törekedve a biztonságos közlekedésre.
Bővült a jelzőtáblák köre
valamint a forgalmi szabályok köre is.
Ismereteiket bővíthetik
a Magyar Közlöny 2009.
évi 185. számában megjelent teljes módosítással, az
OBB www.baleset-megel-

ozes.eu; a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium www.
khem.gov.hu és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
www.nkh.gov.hu honlapján, valamint Országos Balesetmegelőzési
Bizottság és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság kiadványaiban megjelentekből.

Új Autós-Motoros iskola nyílt Kecskeméten. A K.O. suli szlogenje a Kulturált Oktatás.
Jelmondata: „padlóra küldjük az árakat.” Ez a két mondat a legfontosabb, hiszen magas
szintű oktatást nyújtanak elérhető árakon.
Néhány hónapja indult a K.O. Autós- Motoros Iskola. Irodája a Dobó krt. 10. szám
alatt, a Centrál Passage Üzletház földszintjén található, ahol kulturált tanteremmel
és ügyfélfogadóval várják a kedves tanulókat.
A K.O. iskola jelenleg a legversenyképesebb árakkal várja a jelentkezőket, hiszen egy B
kategóriás jogosítványt akár már 99 000 forintért megszerezhetsz!
A K.O.-nál fiatalos, lendületes és tanulóbarát környezetben tanulhatsz.
Az iskola fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező oktatóközösséget tudhat magáénak.
Az iskolát megtisztelő tanulóik számára vezetéstechnikai tréningeket (www.csuszosut.
hu) és közlekedési rendőrök által oktatott szituációs órákat is biztosítanak. Az oktatók
elhivatottságuknak érzik, hogy olyan tanulókat engedjenek ki az iskolából, akik megfelelnek a mai közlekedési morálnak és szabályoknak mind elméletben és gyakorlatban is.
Elegendő jelentkező esetén Ágasegyházán is folyamatosan indítunk tanfolyamokat.
Következő tanfolyam időpontja 2010. április 22. Mohácsy Ferenc Faluház 16.00.

Éljen május 1-je! – a munka
és a szerelem ünnepe
A világon 1882 óta ünnepeljük a munka ünnepét,
a munkavállalók szolidaritási napját - Nagy Ferót
száz évvel megelőzve - a
„nyolc óra munka, nyolc
óra pihenés (pontosabban
1890-ben alvás), nyolc óra
szórakozás” idilli hármast.
Országunk harcos elődei
1945-re vívták ki a május
elsejei munkaszüneti napot.

Ezen a napon májusfa
állítás hagyományával ünnepeljük a szerelem napját
is. Valamikor hajnalfának
is hívták, mert a legények
hajnalban adták tudtára
a falunak, hogy melyik
lánynak udvarolnak. Az
ünnep pillanatában hajtsunk fejet hőseink előtt és
a szerelem melegségével
ápoljuk tovább e szép hagyományt.

Alkalmi munkára - szerződéssel
Április 1. megszűnik a munkavállalói kiskönyv

Áprilistól az alkalmi munkavállalói kiskönyvet felváltja az egyszerűsített módon
létesíthető szerződéses munkaviszony. Ez
a háztartási, mezőgazdasági, növénytermesztési, idegenforgalmi idény- és alkalmi
munka esetén alkalmazható. Harmadik
országbeli állampolgár esetében pedig
csak a mezőgazdasági idény- és háztartási
munka megengedett.
A szerződtetés írásba foglalása csak akkor nem kötelező, ha a munkavégzés öt
naptári napnál rövidebb időtartamú, illetve ha a növénytermesztési idénymunka
egybefüggő időtartama a harminc napot
nem haladja meg és a munkavállaló sem
kéri ezt. Ilyenkor azonban két példányban

„CSIPERO”

jelenléti ívet kell vezetni, amelyből egy a
munkavállalóé, egy pedig a munkáltatóé.
A munkáltatónak a munkakezdést megelőzően be kell jelentenie nevét, adószámát/adóazonosító jelét, a munkavállaló
adatait, a munkaviszony kezdetének,
megszűnésének időpontját, a heti munkaidőt, a munkavégzés helyét. A munkáltató
ennek elektronikus úton, a 10T1041E jelű
nyomtatványon tehet eleget, de a háztartási, illetve növénytermesztési idénymunka esetén ez az adminisztráció akár telefonon keresztül is teljesíthető. Júliustól
pedig lehetőség lesz az SMS-ben történő
bejelentésre is.
(VG-online)

FELHÍVÁS

Kecskeméten rendezik meg a XI. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót 2010. július 4-11-e között,
amelyre a hagyományokhoz híven Európa országaiból várunk
gyermekcsoportokat. Ágasegyháza 14 német , lauteri és 10
vajdasági, bácskertesi diákot fogad. Szeretnénk kérni a családok segítségét a gyerekek elhelyezéséhez. Szállást, reggelit
és vacsorát kell számukra biztosítani. Az ebédről és a programokról az iskola gondoskodik. A fogadó gyerekek a következő nyáron ingyen üdülhetnek külföldön és részt vehetnek a
találkozó programjain. Nem csak általános iskolások jelentkezését várjuk. Jelentkezhetnek középiskolások is, mert a német
tanulók között vannak 15-16 évesek is. Jelentkezni az iskolában
lehet!

Az Országos Mentőszolgálat
felhívása

A mentők tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van
mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel
nem lehet kommunikálni, a segítségükre
sietők nem tudják, hogy a telefon hosszú

címlistájából kit értesítsenek.
Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolják, hogy a szükség esetén értesítendő személy adatait mindenki ugyanazon
megjelölés alatt adja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (In Cae of Emergency = vész esetén). Ez alatt a név alatt
annak a személynek a telefonszámát kell
megadni, akit vészhelyzetben vagy szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek,
tűzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen
személyt szeretne megadni, a következőképp lehetséges ICE1, ICE2, stb.
Könnyű megcsinálni, nem kerül semmibe és vész, baleset esetén nagy segítség
lehet!
(forrás: Szuperinfó)

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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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
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.

ANYÁK NAPJÁRA
Kevés olyan szívet melengető ünnep van, mint az anyák
napja. Köszöntjük e napon édesanyáinkat, nagyanyáinkat,
keresztanyáinkat, édes-mostoháinkat és hálával suttogjunk pár áldó szót, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoznak
bennünket.

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kerekegyháza, 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
Ágasegyháza, 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: Csáki Roland Andor (an: Horváth Anett)
Házasságkötés nem volt.
Elhunyt:
Vigh Lászlóné Marozsi Erzsébet (73)
		
Lázár Árpád (49)
		
Hajagos János József (49)

A Sportcsarnok
lelátó részén

Múltunk –
Rejtvénypályázat

Rejtvénypályázat
– sudoku

Tudja-e?

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. Tegye próbára
tudását! Önnek sikerül-e befejeznie a játékot?

A sorozat indításával az a célom, hogy mennyire emlékeznek a múltban történt eseményekre, személyekre.
Ezek az események, személyek valamilyen szinten gazdagították Ágasegyházát. Nem volna szabad, hogy ezek
az események, személyek feledésbe merüljenek. Kérem
a község lakosságát, hogy a Mi a véleménye kérdéssorozatra válaszolva térjenek ki erre is, folytassam-e az ilyen
jellegű feladványokat. Íme április havi kérdéseink:
1. Ki nyerte 1947-ben a
Hírös Hét elődjén
gyümölcseivel
az ezüst díjat?
a. Lengyel András
b. Zombori János
c. Losonczi József
2. Ki volt TSZCS-elnök
az alábbiak közül?
a. Téglás Mihály
b. Pardi Lajos
c. Góbor Ferenc

Frissen darált főzött kávé, forró csoki, cappuccino,
tea, üdítö, szendvics, meleg szendvics,
péksütemény, édesség,.
Szeretettel várunk mindenkit.
Nyitva tartás:
Hétfőtől - Vasárnapig 6.30 - 20.00

3. Ki volt az a tanító,
aki hosszú éveken
keresztül szép
sikereket ért el
a bábozásban?
a. Sipos Károlyné
b. Villányi Pálné
c. Ballun Tiborné

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi,
korlátozott példányszámban megvásárolhatja
Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalában,
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja lapunkban
minden hónap 5-ig a szerkesztőségben.
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

4. Ki volt az Ágasegyházáért Alapítvány
első elnöke?
a. Bagó György

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

Dsida Jenő:
Hálaadás

b. Bíró János
c. Szórád István
5. Ki gyújtotta meg Ágasegyházán először,
ünnepélyes
keretek között a gázt?
a. Mohácsy Ferenc
b. Sztrapák Ferenc
c. Ballun Tibor
A pályázat beküldési határideje: 2010. május 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076
Ágasegyháza, Kossuth tér
2.
Március havi pályázatunk
megfejtése: 1/b, 2/c, 3/a, 4/c,
5/b.
A 2010. március havi pályázat nyertese: Galamb
Jánosné
Ágasegyháza,
Felszabadulás u. 60.
A nyertesnek gratulálunk.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István

A megfejtők között
tárgyjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési cím:
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2010. május 5.
2010. március havi pályázatunk nyertese:
Pinczés Tímea Ágasegyháza, Sándortelep d. 25.
A nyertesnek gratulálunk!
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