
II. évfolyam 5. szám 2010. május Ára: 100 Ft

ágasegyházaNAPLÓ

A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara megbízásából 
két éven át gyapottermesztéssel is kísérleteztek. Fleisch-
mann neve a szőlő- és gyü-
mölcsnemesítéssel fonódott 
egybe. Szakképzettsége, 
ügyszeretete tette nevét 
fennmaradóvá. A növény-
védelemmel kapcsolatban 
több cikke is megjelent kü-
lönböző szaklapokban. 

1935-ben Platter János 
kecskeméti konzervgyáros vásárolt itt 487 hold földet, 
melybe diófát, barackot, almafát, cseresznyét, meggyet és 
szőlőt telepített. Kubikosok százai serénykedtek a homok-
buckák elhordásánál, a völgyek feltöltésénél. Közel hétezer 
darab gyümölcsfát ültettek el. Az öntözését is megoldot-

ták: 15 kútból termeltek hoz-
zá vizet. Így naponta 50 kat. 
holdat tudtak vízzel ellátni. 
Munkásságával megszelídí-
tette a homokot. Virágzó 
gazdaságot hozott létre „a 
csengő barack és szóló sző-
lő” meghonosítója volt.
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puszta dolgos magyar népét ünnepelte az iskolaszék leg-
utóbbi ülésén. A várostól nagy messze élő tanyai lakosok 
olyan példát mutattak, amelyen minden kultúrember di-
cséretét kiérdemelték. A derék ágasegyházi magyarok - kik 
a szűken fizető föld keserves megmunkálásával teremtik 
elő a maguk és mások kenyerét, nem törődve vele, hogy 
a parlamenttől kezdve agitációs ülésekig mindenütt a föld-
mívelő nép elmaradottságáról beszélnek, - talán nem is tud 
ezekről a rágalmakról -  nem szóltak egyet sem, csak szívük 
és természetes magyar gondolkodásuk sugallatát követve 
áldozatot hoztak ezért a kultúráért, amelyet elcsenevésze-
sedett városi szobabölcsek szerint nem is értenek.

Látták, hogy pusztájukon nincsen iskola - és felajánlották 
egyetlen gazdaságukat: munkaerejüket” A Sándortelepi 
iskola felépítését. 1923.november 11-én Lévay László taní-
tó vezetésével megkezdődött  a tanítás. 

Mesevilág a múltból Ágasegyházán

A Selyemhegyi II. sz. Iskola  1 osztályos tanulói Sipos Ká-
rolyné tanítónővel az 1926/27-es tanévben. 

Az 1920-as évek végén, az 1930-as évek elején létesül 
Ágasegyházán a Fleischmann-telep. Ez kísérleti állomás-
ként működött a Kertészeti Tanintézet megbízásából, a 
szőlősgazdák egyesülete részére pedig növényvédelmi 
szolgálatot nyújtott. 1931-ben alakította meg Fleischmann 
Oszkár és Csősz Lajos az Ágasegyházi Gazdakört.

Fleischmann Oszkár Csősz Lajos tanító

Fleischmann-telep

(Forrás: Bács-Kiskun Megye Kézikönyve 2, Ágasegyháza 
1974, Ágasegyháza 2000.                    (Folytatjuk.Szerk.)

A Platter-telep
öntözőrendszere

„A kovács panaszkodott. 
Azt mondja, nagyon fáj a 
foga.

- Húzasd ki! - azt mondja 
- Na, gyere ide, majd én 

kihúzom a fogadat!
Akkor cérnát kötött a fo-

gára, odakötötte az üllőhöz. 
A kovács meg betartotta a 
vasat. A tüzes vasat.

- No - azt mondja -, most 
vigyázz! Feszösen tartsad a 
fejedet! No vigyázz!

- Az mögijedt, oszt kisza-
kadt a foga.”

(Bereznai Zsuzsa gyűjtése, 
1999) (forrás: Kecskeméti 
népi elbeszélések)

Az ágasegyházi mesevi-
lág folytatásához mesé-
lőket keresünk. – Szerk.

Ballabás Sándor

 1914-ben született Fü-
löpszálláson, 1920-ban 
költöztek Ágasegyházára. 
Hat elemi végzett, majd 
kitanulta a kovács mes-
terséget. Nyolc évig volt 
önálló kovács, ezt köve-
tően az izsáki állami gaz-
daságba járt dolgozni.

Kovácsműhelyében so-
kat meséltek, anekdotáz-
tak. Apja is kovács volt, 
tőle hallotta a legtöbb 
mesét. (Ballabás Sándor a 
ballószögi Ballabás Lajos 
unokatestvére.) 1999-ben 
halt meg Ágasegyházán.

(Ballabás Sándor bácsi 
a kovácsmester, képen 
jobbról a másodikként 
látható)
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Ágasegyháza Község Önkormányzat
 2009. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati forrásból

Ellátogatott a Lauteri delegáció Ágasegyházára

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS 2010.

2010. április 23-25. között három tagú küldöttség látogatott németországi testvérvárosunkból 
Ágasegyházára, Thomas Kunzmann úr Lauter polgármestere, Rösler asszony a polgármesteri 
hivatal titkárságvezetője, valamint Schieck asszony a „Magyar és Német Testvérvárosi Barátság 
Alapítvány” elnökének részvételével. Kunzmann úrnak, a város új polgármesterének megfogal-
mazása szerint látogatásuk elsődleges célja a testvérvárosi kapcsolat múltjának számbavétele 
és jövőjének a meghatározása. Ezen kívül a közelmúltban Magyarországon lezajlott parlamenti 
választások elemzése is megbeszéléseink tárgyát képezte, s mivel - Kunzmann úr szerint kap-
csolataink alakulására a jövőben hatást gyakorolhatnak - természetesen az őszi önkormányzati 
választásokról is szó esett. Tárgyaltunk továbbá arról is, hogy a nyáron megrendezésre kerülő 
Csiperó fesztiválra a lauteri delegáció (14 gyerek és 3 felnőtt) mikor és milyen formában fog 
megérkezni, milyen programokon vesz részt, s hogyan biztosítunk elhelyezést Ágasegyházán a 
17 tagú küldöttség tagjainak. 

A delegáció a megérkezést követő szombati napon településünk alpolgármestere, jegyzője és 
intézményvezetői társaságában megtekintette a falut. Mivel a tavaly óta hivatalban lévő Thomas 
Kunzmann még nem ismerte az intézményeinket, kérésére a küldöttség tagjainak megmutattuk 
a Mohácsy Ferenc Faluházat és Sportcsarnokot, 
a Széchenyi István Általános Iskolát és Óvodát, 
valamint a Szociális Gondozási Központot. Tá-
jékoztattuk őket intézményeink működéséről, 
feladatairól és a jövőben várható fejlesztésekről. 
A vendégek nagy figyelmet tanúsítottak a prog-
ram során. Érdeklődésük alapján megállapítható 
volt az, hogy látogatásukat nem üres formaság-
nak tekintik. Tetszett nekik a szociális intézmé-
nyen belül berendezett néprajzi gyűjtemény, 
amely a falunk múltjáról tanúskodik. A küldött-
ség tagjai azonban már ekkor megállapították, 
hogy számos olyan terület található, melyek kapcsán - a különbözőségek ellenére is - hasonló 
problémákkal kell szembesülnie a testvértelepülések vezetésének, ezért mindkét fél számára 
hasznos lenne a tapasztalatok, gondolatok egymással történő ismertetése, cseréje. 

A nap hátralévő részében a delegáció látogatást tett néhány ágasegyházi családnál. Ennek so-
rán testvérvárosunk küldöttei személyesen tapasztalhatták a magyar emberek vendégszerete-
tét, megismerkedhettek az ágasegyháziak hétköznapi életével, körülményeivel. Megtekintették 
gyönyörű természeti környezetünket, az éppen zöldbe szökött növényektől pompázó tavaszi 
tájat, a Sándortelepi ősborókást, valamint ellátogattak a dombjaink között szunnyadó német 
faluba is. 

A delegáció vasárnap - a hazaindulás előtt - búcsúzóul még megtekintette a Kecskeméten 
épülő Mercedes gyárat is. 

Renata Schieck elnök a Magyar és Német Testvérvárosi Barátság Alapítvány képviseletében 
elmondta, hogy számukra is elsődleges cél a baráti viszony megőrzése. Ennek a célnak szolgá-
latára legalkalmasabbak a gyerekek, hiszen általuk hosszú éveken keresztül sikerült elevenen 
fenntartani kapcsolatainkat. A gyermekeken kívül természetesen felnőttek is látogatnak majd 
településünkre a közeljövőben. Az már bizonyos, hogy a szeptember 18-án Ágasegyházán meg-
rendezésre kerülő falunapra az idei ősszel is érkezik küldöttség Lauterből, melynek feladata az, 
hogy ne csak a hivatalos személyek,  hanem a testvértelepülések polgárai között is épüljenek, 
szilárduljanak meg a barátságok, a kapcsolatok.  

Egymás gondjainak, gondolatainak megismerése, egymás segítése - ez tehát a közös cél, mely 
mindkét település érdekében áll. Ennek szolgálatában nem mondhatunk le a párbeszéd, a sze-
mélyes találkozás, az emberi kontaktusok kínálta lehetőségekről. A 2009-es lauteri látogatás óta 
például már a német kisváros lakosai is jobban ismerik az ágasegyháziakat, hiszen nagy sikerük 
volt a település 850. évfordulója alkalmából rendezett felvonuláson a magyar táncosoknak is és 
az egész csoportnak. A szívélyes fogadtatás és a hangulatos rendezvények ugyanakkor minden-
ki számára maradandó élményt nyújtottak, magyaroknak, németeknek egyaránt. 

Szót kell ejteni a most településünkön lezajlott találkozó kapcsán arról is, hogy az kiváló alkal-
mat szolgáltatott arra is, hogy a gyakornoki helyre jelentkezett ágasegyházi pályázók élőben, 
konkrét helyzetekben, valóságos életszituációkban is bizonyíthassák talpraesettségüket, megfe-
lelő nyelvtudásukat. El kell mondanom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy tehetséges, talpra-
esett fiataljaink vannak Ágasegyházán. 

Vendéglátóként pedig szólnom kell arról is, hogy külön örömmel tölt el az, hogy vendégeink 
ittlétüket tartalmasan töltötték el, saját bevallásuk szerint remekül érezték magukat és kedvező 
benyomásokkal, szép emlékekkel távoztak néhány nap múltán vendégszerető falunkból. Én kö-
szönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, segítette munkánkat és részt vállalt feladatainkból. 

A delegációt legtöbb programjára egyébként a KTV stábjának tagjai is elkísérték, akik egy rö-
vid összefoglalót készítettek, mely a 2010. április 28-i „Városon kívül” c. műsorban volt látható.

Ádám Józsefné 
                                                                                   Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2010. április 27-i ülésén tárgyalta az 
önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyről a 6/2010. (IV.27.) rendeletet 
alkotta. Kiemelten fontosnak tartom, hogy minderről a lakosságot, az olvasót tájékoztassam.

Önkormányzatunk 2009. évi gazdálkodását a szigorú takarékosság, a többletbevételi források 
felkutatása és folyamatos pályázatírás jellemezte.

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszege 
243.079 ezer forint.

A bevételi főösszegen belül 
o A működési költségvetés bevételei 189.858 ezer forint, 98,27%-os,
o Felhalmozási bevételek 38.992 ezer forint, 79,48 %-os,
o Pénzforgalom nélküli bevételek 16.298 ezer, 100 %-os teljesítést mutatnak.
o A finanszírozási bevételeink összevont egyenlege - 2.069 ezer forint.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesített kiadási főösszege a finanszírozási ki-

adások nélkül 217.025 ezer forint. 
A kiadási főösszegen belül
o A személyi jellegű juttatások kiadásai 59.197 ezer forint, 90,95 %-os,
o Munkaadót terhelő járulékok kiadásai 14.624 ezer forint, 99,15 %-os
o Dologi kiadások 44.225 ezer forint, 84,22 %-os,
o Önkormányzat által folyósított ellátások 23.327 ezer forint, 93,94% - os,
o Működési célú támogatásértékű kiadások 5.914 ezer forint, 3,51 %- os,
o Pénzeszköz átadások 998 ezer forint, 3,49 %-os,
o Felhalmozási kiadások 47.348 ezer forint, 89,59 %-os teljesítést mutatnak a módosított 

előirányzathoz képest.
o Felhalmozási célú hitel visszafizetés 15.956 ezer forint
o Finanszírozási kiadásaink összevont egyenlege 5.436 ezer forint
2009. évi működési tevékenységünket vizsgálva megállapítható, hogy feladatelmaradás nem 

történt, a nyári, valamint a folyamatosan felmerülő karbantartási feladatokat időben és rend-
ben elvégeztük. Valamennyi intézménynél biztosítottuk a zavartalan működtetés feltételeit, a 
kötelező eszközbeszerzésekhez a szükséges forrásokat.

Az önkormányzat községi szintű rendezvényeit a korábbi évek gyakorlatának, valamint a 
munkatervben meghatározottak szerint lebonyolítottuk.

Felhalmozási kiadások között a beruházási, felújítási kiadások, valamint a felhalmozási célú 
hiteltörlesztések szerepelnek.

Felhalmozási kiadások teljesítési összege 63.304 ezer forint, melyből
o Beruházási kiadások: 13.783 ezer forint
- Tanyagondnoki gépkocsi beszerzése 10.097 ezer forint,
- Játszótér közvilágítása 2.256 ezer forint,
- Számítógép beszerzése Polgármesteri Hivatal részére 440 ezer forint,
- Múlti funkciós nyomtató beszerzése a hivatal részére 791 ezer forint,
- Mohácsy Ferenc emléktábla 199 ezer forint.
o Felújítási kiadások 33.565 ezer forint, melyből
- Templom és Rózsa Ferenc utca felújítása 5.120 ezer forint,
- ÁMK felújítása 2.774 ezer forint,
- Szociális Gondozási Központ felújítása 15.749 ezer forint,
- Dózsa György utca felújítása 2.250 ezer forint,
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez tervezési költség 935 ezer forint,
- Felszabadulás utca építési engedélyes terv készítése 480 ezer forint, 
- Mohácsy Ferenc Faluház felújításához tervezési költség 613 ezer forint,
- Orvosi rendelő felújításához tervezési költség 528 ezer forint, 
- Faluközpont kialakítása tervezési költség 475 ezer forint,
- Bajcsy - Zs. utca felújítása 4.641 ezer forint.
o A felhalmozási célú hitel visszafizetés összege 15.956ezer forint, melyből
- Szennyvíz - csatorna hálózat beruházásra felvett hitelből 14.270 ezer forintot
- Telekkialakításra felvett hitelből 1.686 ezer forintot törlesztettünk.
Ágasegyháza Község Önkormányzat bankszámláinak és pénztárának 2009. december 31-i 

záró egyenlege 30.011 ezer forint. A záró pénzkészletünket módosítja az aktív és passzív elszá-
molások állományának összegei 3.548 ezer forint. Így a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
33.559 ezer forint. 

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésének egyensúlyát hitel felvétele nélkül is tudtuk biz-
tosítani. A takarékos gazdálkodás, az átgondolt feladatellátás továbbá azt is eredményezte, 
hogy jelentős összegű pénzmaradvány keletkezett, amire a korábbi években nem volt példa. 
Ez a pénzmaradvány segíti önkormányzatunkat abban, hogy a 2010. évi költségvetési évben a 
különböző pályázatokhoz saját erő részt biztosítani tudjuk. 

Ádám Józsefné
                        Ágasegyháza Község Polgármestere

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a 2010. évi XXIV. törvény alap-
ján 2010. június 1. és június 21. között az ország va-
lamennyi településén, így Ágasegyházán is általános 
mezőgazdasági összeírást hajt végre.

Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a dön-
téshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt a mezőgaz-
daság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek 
helyzetéről. A 2010. júniusában folyó felvétel a magyar 
agrárstatisztika történetének hetedik teljes körű össze-

írása. Hasonló összeírások Magyarországon 1895-ben, 
1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991-ben és 2000-ben vol-
tak. 

Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesz-
tés, az állatállomány részletes feltérképezése mellett a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására és a 
mezőgazdasági termelési módszerek – talajművelési, ön-
tözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére. Újdon-
ság, hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó székhelyével 
(lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt mezőgazda-
sági tevékenység (pl.: valamely növénytermesztési ágazat, 

állattartó telep, stb.) földrajzi helyével azonosítjuk. A 
földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot, vagy 
a területalapú támogatások esetében meghatározott 
MEPAR-azonosítót használjuk fel.

A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen fel-
készített összeírók keresik fel és személyes beszélgetés 
során töltik ki a kérdőíveket. Az összeírók ágasegyházi 
lakosok lesznek és személyre szóló igazolvánnyal rendel-
keznek majd. Az összeírást törvény írja elő, így a kérdé-
sekre a válaszadás kötelező.

Ágasegyháza Község Jegyzője
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Andrea 8.o. tanulók csoportos tánca. Különdíjjal jutalmazta 
a zsűri Marozsi Szimonetta  4.o. tanuló produkcióját.

Vers, mese, próza: I. helyezés: Váradi Renáta 2.o, II. he-
lyezés: Hajnal Mirjam 1.o, Boros Boglárka 1.o, III. helyezés: 
Berta Alexa 3.o, Szaszkó Karolin 2.o, Gömöri Márta 3.o, 
tanulók osztoztak holtversenyben.
Különdíjjal jutalmazta a zsűri Szijjártó Petra 8.o. szavalatát.

Ügyesség: I. helyezés: Schultz Valentina  2.o, Szmetena Katalin 
2.o, Váradi Renáta 2.o, tanulók hullahopp bemutatójukkal nagy 
tetszést arattak. II. helyezés: Schultz Valentina 2.o. mazsorett.

Egyéb kategória: I. helyezés: Virágh Richárd 7.o. tátika elő-
adása, amely a közönséget is meglepte és lenyűgözte. II. he-
lyezés: Szaszkó Zsolt, Fekete Zoltán, Németh Norbert 5.o. 

tanulók humoros jelenete.
Reméljük, jövőre is ilyen 

sok és elkápráztató produk-
ciót láthatunk! Köszönjük a 
versenyzőknek ezt a vidám, 
élményekkel teli délutánt.

Szijjártó Petra

Ki mit tud?

Izgalmas délután, tele vi-
dámsággal. Ezzel jellemezhető 
leginkább az április 16-án pén-
teken iskolánk tanulóinak ren-
dezett tehetségkutató verseny. 
Hiszünk abban, hogy valamiben 
mindenki tehetséges, ügyes.
S ez be is bizonyosodott.

A zsűrinek nem volt könnyű 
dolga. Gyönyörű, bájos néha 
meglepő produkciókat láttunk.

Mindenki a legjobbat hozta 
ki magából. Volt olyan diák, akinek meglepődtünk bátorsá-
gán, ügyességén és talpraesettségén. Mindenki csak nyert 
vele, hogy részt vett ezen a versenyen.

Négy kategóriában indulhattak a résztvevők.
Tánc: I. helyezés Cseh János 8.o, Horváth Gyula 8.o. le-

génytánca, II. helyezés: Berki Boglárka 3.o, hastánc, III. helye-
zés: Dorogi Anita, Kullai Anikó, Polgár Mirjam, Révhegyi 

Május 7.-én eljött az a várva-várt nap, amikor az óvodában kö-
szöntöttük az édes-
anyákat és nagyma-
mákat. A gyerekek 
nagy izgalommal 
készítették az aján-
dékaikat és tanulták 
titokban  köszöntő 
verseiket, dalaikat.

Farkasné
Józsa Marianna

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Az óvoda és iskola kapcsolata

Atlétika Helvécián

Hat kis iskola részvételével rendezték meg a Feketerdői 
Általános Iskolában a hagyományos atlétika versenyt. Isko-
lánkat négy tanuló képviselte sikeresen. Polgár Mirjám (8.o.) 
magasugrásban 130 centiméterrel megnyerte a versenyt. Tá-
volugrásban 385 centiméterre repült, ami a 6. helyezéshez 
volt elég. Tormási Izabella (4.o.) magasugrásban 2. helyen 
végzett 106 centiméterrel. Távolugrásban 347 centiméterrel 
5. lett. Jakab Bernadett (5.o.) magasugrásban 115 centiméte-
res eredménnyel 4. helyen végzett. Kalmár Ádám (7.o.) kima-
gasló, 63,5 méteres eredménnyel nyerte a kislabda hajítást.

Ártim Jánosné tanárnő

Vendégségben Felsőlajoson

Meghívást kap-
tak a 3.4. osztá-
lyos focisták a 
felsőlajosi Álta-
lános Iskolától. 
Ősszel mi láttuk 
vendégül őket, 
akkor 9-0-ra dia-
dalmaskodtunk. 
Most egy kicsit 
megijedve az 
idegen környe-

zettől egy nagyon szoros mérkőzésen csak 5-4-re győztünk. 
Utána finom szendvicsek és üdítő mellett ismerkedett a két 
csapat egymással. Csapatunk tagjai voltak: Iványi László, Dóka 
Dávid, Bodor Levente, Simon Zoltán, Vér Bence, Bárány János, 
Kamasz Gergő, Kókai Milán.            Ártim János igazgató

Völgyesi Ádám: A vonat felett

Ülni a vonaton, nem olyan jó
Szállnék fölötte, mint egy kis szem hó
Te mit csinálnál? Ugye velem szállnál?

Szállnék Veled messzire,
Menjünk, csak menjünk,
Az Isten egébe

Szállj gyorsan, de meg ne állj
A repülés nem ismer határt.

Szállj, szállj, csak meg ne állj
Csak szálljunk a felhők fölött simán
A repülés nem ismer határt.

Az iskola programjai:

2010. május 22. Közös osztálykirándulás-gyereknap
2010. június 11. Ballagás
2010. június 17. Tanévzáró ünnepség

Április 22-én óvodánkban is megemlé-
keztünk a Föld napjáról.

A kicsik virágokat ültettek ezen a napon.
A közelgő Anyák napja aktualitását megragadva színes, 

vidám illusztrációk segítségével ismerkedtek meg a virágok, 
növények fejlődésével a hagymától a kifejlett növényig, virá-
gig. Beszéltünk a fejlődésükhöz szükséges tényezőkről, hogy 
föld, napfény, víz nélkül nem tudnak életben maradni, fejlőd-
ni. A természetben való helyes viselkedésről is esett szó.

Képek segítségével válogattuk szét, hogy mi helyes és mi 
helytelen viselkedés. A képeket szomorú és mosolygó arc alá 
kellett tenniük ennek megfelelően a mágnes táblán. A föld 
ajándékaival, a zöldségekkel, gyümölcsökkel is foglalkoztunk 
ezen a napon. Mindenki nagyon aktívan segített szétválo-
gatni a terményeket. A csoportosítás, rendszerezés különbö-
ző szempontok alapján történt. Figyelembe kellett venniük 
a gyümölcsök, zöldségek formáit, méreteit, színét, azt, hogy 
hazánkban vagy más országban teremnek-e. Föld fölött vagy 
alatt teremnek-e? Illetve azt is megbeszéltük, hogy fán, bok-
ron, tőkén teremnek-e ezek a finomságok. Végezetül közös 
virágültetéssel zártuk a délelőttöt, itt a matematikai lehető-
ségeket használtuk ki.

Kis homokozó szerszámokkal a gyerekek maguk lazították 
fel a földet, gyomtalanítottak, lyukat ástak, amelybe együtt 
ültették el a „barátságvirágokat”.

A nagy munka során gyakoroltuk, ismerkedtünk a sorszám-
nevekkel, sorozatokkal. Kisebb-nagyobb, több-kevesebb, 
alacsonyabb-magasabb ellentétpárokkal.

Megbeszéltük a növény részeit, számláltuk melyik virágnak 
hány szirma van. Megbeszéltük, hogy kellő távolságot kell tar-
tanunk a palánták között, hogy megfelelően tudjanak fejlődni.

Azóta is nagy odafigyeléssel gondozzák kis növényeiket, hi-
szen ez által fejlődik felelősségtudatuk és természethez való 
pozitív kötődésük.

A nagycsoportosok a szelektív hulladékgyűjtésről beszélget-
tek bővebben. Hoztak „szemétnek” számító dolgokat, majd 
kiválogattuk és elvittük a szelektív hulladékgyűjtő szigetre, ott 
beledobtuk a különböző tartályokba. A gyerekek nagyon él-
vezték, hogy anyaguk szerint kellett válogatniuk a tárgyakat. 
Szó esett még arról is, hogy miért kell vigyázni a környeze-
tünkre, miért haltak ki bizonyos állatfajok és hogy mi kell a 
növények, állatok életben maradásához. Érdekelte őket ez a 
téma, hiszen sok tapasztalatuk van ebben a témakörben.

Köszönetet szeretnénk mondani a Polgár Zoltán családjá-
nak, amiért kicserélték az óvodában a babaszoba bútor pár-
náin a kárpitot mindkét csoportban. Hálás szívvel gondolunk 
rájuk azért a sok önzetlen segítségért , amit kaptunk tőlük 
éveken át. KÖSZÖNJÜK!

Májusi programjaink:

2010. május 10. Madarak és fák napja az oviban
2010. május 26. Generációk találkozója
                        a Gondozó Központban
2010. május 29. Ballagás az oviban
2010. május 31. Gyermeknap az óvodában

Hogyan várjuk az elsősö-
ket? Iskolánkban a leendő 
elsős osztályfőnök tavasztól 
kezdve felveszi a kapcsola-
tot a nagycsoportos ovisok-
kal, hogy mire beülnek az is-
kolapadba már kölcsönösen 
ismerősként köszönthessék 
egymást. Ne legyen a kisgye-
rekben félelem, szorongás 
milyen lesz a tanító néni, ki 
is ő?

Ennek megfelelően márci-
ussal megkezdtem a látoga-
tást az oviban. Az első alka-
lom az ismerkedés jegyében 
telt. Meglepődve tapasztal-
tam, hogy a leendő iskolások 
milyen közvetlenek, hízelke-
dőek velem, pedig a legtöb-

Mezei futóverseny

Hat iskola részvételével 
rendeztük meg a kistérségi 
mezei futóversenyünket. A 
legkisebbeknek 600 m, a 3-
4. osztályosoknak 1000 m, az 
5-6. osztályosoknak 2000 m, 
a legnagyobbaknak pedig 
3000m volt a táv, amit Ága-
segyháza határában kellett 
megtenni. Az Ágasegyházi 
helyezettek: 1. hely: Gyön-
gyösi Erika, Papp Tamara, 2. 
hely: Tormási Izabella, 3. hely: 
Tormási Ádám.

A 3 fős csapatok ver-
senyében jól szerepeltek csa-
pataink. 1. hely: 1-2.o. (Gyön-
gyösi Erika, Gömöri Márta, 
Kamasz Vivien) 3-4.o. (Ladá-

nyi Zsanett,Völgyesi Andrea, 
Boros Barbara) 5-6. o. (Papp 
Tamara, Jakab Bernadett, 
Andrási Viktória).  2. hely: 
7-8.o. (Polgár Mirjám, Szom-
mer Dorina, Simon Kitti) 1-
2.o. (Tormási Ádám, Németh 
Viktor, Cseh Kristóf). 3. hely: 

(Utasi Ferenc, Laczi Bence, 
Tapodi István). 

Az iskolák közötti sorrend 
a következőképpen alakult. 
1. Ágasegyháza, 2. Orgovány,  
3. Ballószög, 4. Helvécia Wé-
ber Ede, 5. Helvécia Fekete-
erdő, 6. Szentkirály.

Gratulálunk az összes részt-
vevőnek! Az eredményekből 
az látszik, hogy a lányaink 
sikeresebben szerepeltek a 
fiainknál. A fiúknak többet 
kell edzeni.

Ártim Jánosné
tanárnő

ben akkor láttak először.
A következő héten szülői 

értekezlet keretében tájé-
koztattam a kedves szülő-
ket, hogy a tanév kezdéséig 
milyen feladataik lennének 
nevelés terén, milyen mód-
szerrel tanítok, tankönyv és 
tanszerek megvásárlásához 
1-2 praktikus tanácsot ad-
tam.

Azóta minden héten meg-
néztem egy foglalkozást. 
Láttam a kicsiket testnevelés, 
környezetismeret, matema-
tika, ábrázolás és ének fog-
lalkozásokon egyaránt, hol 
Katika, hol pedig Mariann 
óvónénik irányítása alatt.

Március végén megtörtént 

az iskolai beiratkozás, amikor 
minden szülő kézhez kapta, 
hogy milyen tanszert kell 
megvásárolnia a különböző 
tantárgyakhoz.

Ezen a héten a nagycsopor-
tosok ellátogattak az első 
osztályosokhoz egy tanórára, 
ahol ők is bekapcsolódhat-
tak a környezet órán a fák 
és bokrok részeinek megis-
merésébe. S tényleg ügyes 
hozzászólásaikkal segítették 
Ürögdiné Kati néni tanítását. 
Búcsúzóul kölcsönös ajándé-
kozásra került sor. Az ovisok 
szélforgóval a kezükben sé-
táltak vissza az oviba, az el-
sősök pedig lepkebábbal az 
ujjukon írták délután a leckét 

a napköziben.
A következő hét az anyák 

napi készülődéssel telik. 
Majd május 7-én pénteken 
minden leendő kis elsős 
megkapja egy borítékban 
a tanévnyitóra szóló versét, 
amelyet a szülőknek kell 
otthon megtanítani 1 hét 
alatt. S ezt követően minden 
héten próbáljuk a műsort 
velem az óvodában a tanév 
befejezéséig, majd folytatjuk 
a műsor gyakorlását augusz-
tus végén, mert a tanévnyitó 
műsor megrendezése a leen-
dő elsősök feladata.

Vízhányóné
Kócsó Gyöngyi

tanítónő  
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Hétfő 18.30 - 19.30  Aerobic edző: Bús Szilvia
Kedd 18.00 - 20.00  Kung-Fu edzõ: Serflek József
Szerda 17.00 - 18.00  Hastánc felkészítő
 18.00 - 19.00  Aerobic edző: Bús Szilvia
Csütörtök 18.00 - 20.00  Kung-Fu edzõ: Serflek József
Péntek 18.00 - 19.00  Gyermek mozgásterápia  edző: Jovin Piroska
Szombat 8.30 - 10.00 Hastánc oktató: Juris Renáta

Galéria Büfé nyitva Hétfőtől - Vasárnapig 6.30 - 20.00

A mi májusfánk

Születés Hete Fesztivál

Futás Európáért

Aerobic
Bús Szilvia vagyok, Ágas-

egyházi születésű. Már általá-
nos iskolás koromban kitűnt 
a sport iránti szeretetem. 
Különböző atlétikai verse-
nyeken vettem részt. Azóta 
is számos utcai futó verseny-
re nevezek közép és hosszú 
távon. 2009 nyarától én is 
beletartozom a Balaton-
átúszók csapatába (5,2km). 
Terveim között szerepel a 
maratoni táv lefutása. 

Eredményeim: 2007 Hor-
tobágy futás: 16 km 1óra 
21perc 217 női indulóból 17. 
helyezett

 Kecskeméti futás 10km 
49perc 4. helyezett

A futás, kerékpározás, 
úszás mellett az aerobic is 

Az első igazi
hastáncfellépésünk

2010. április 29-én a Mo-
hácsy Ferenc Faluház kéz-
műves foglalkozásának 
keretén belül, májusfaál-
lításra, illetve díszítésre 
került sor az sportcsarnok 
parkolójában. A díszítés jó 
hangulatban zajlott, a fog-
lalkozásra járó gyerekek 
közreműködésével. Május-
fánk felállítása azon kívül, 
hogy közösségi élményt 
nyújtott a fiataloknak, népi 
hagyományaink megőrzés-
ében is szerepet játszhat.

Balogh József 

Lakossági felajánlásokkal 
és közhasznú foglalkozta-
tottak közreműködésével 
igyekeztünk szépíteni a 
játszóterünket a Születés 
Hete Fesztivál keretén be-
lül. Bízunk benne, hogy a 
kialakított virágágyás gon-
dozása nem kerüli el a köz-
hasznú foglalkoztatottak 
figyelmét és nem fognak a 
növények kipusztulni. Iga-
zán kellemes idő volt a ba-
bakocsis felvonulásra, ahol 
a nagyobb nebulók kerék-
páron tették meg az utat 
az óvodától a játszótérig. A 

séta végén a résztvevők a 
Mohácsy Ferenc Faluházban 
kialakított baba- mama fo-
tókiállítás mellett végignéz-
hették a bab-mama klub 
összejöveteleiről készült 
prezentációs anyagot. A 
csütörtök délutáni együtt-
létet választóknak egy édes 
meglepetéssel is tudtunk 
szolgál  Gyarmatiné Bar-
ta Edit felajánlásának kö-
szönhetően. A meglepetés 
grillázstortának kicsik és 
nagyok egyaránt örültek. 
A program zárásaként ter-
vezett kerek asztal beszél-

getés célja az volt, hogy az 
anyukáknak lehetőséget 
biztosítsunk a „hogyan to-
vább” megfogalmazására. 
Köszönöm, hogy önzetlen 
felajánlásaikkal segítettek 
a gyermeknek örömet sze-
rezni, hiszen nincs annál 
boldogabb pillanat, mikor 
láthatjuk gyermekeink mo-
solyát. Az élt egyik legna-
gyobb kihívása a gyermek-
vállalás, de mint tudjuk „a 
kihívások teszik életünket 
érdekessé; azok legyőzése 
ad értelmet neki „.

Bornemisszáné 
Varga Ilona

Boldogan gyülekeztek a gyerekeink május 7-én délután a 
Futás Európáért programra. A lelkes fiatalok nagytöbbségé-
nek nem okozott gondot a kijelölt táv lefutása. A szemfüle-
sebb nebulók még szurkolókról is gondoskodtak, hiszen az 
anyunál, vagy a barátnál elérték, hogy eljöjjön és megnézze 
a jó hangulatban zajló feladatteljesítést. Voltak, néhányan 
akik csak kora délután tudtak eleget tenni a vállalt feladat-
nak, hiszen mikor a nagytöbbség futott Ők éppen iskolán-

kat képviselték egy másik településen, a focikupán. A futás 
szerelmesei akkor is futottak, mikor nem az ő korcsoportjuk 
teljesítette a kijelölt távot. A munka után nem maradt el a 
jutalom se, hiszen minden regisztrált futónk a Magyar Köz-
társaság Külügyminisztériuma és az Európai Bizottság fel-
ajánlásának köszönhetően a logózott póló mellé emléklapot 
is kapott. Azt, hogy diákjaink örömmel vettek részt a Futás 
Európáért címmel az EU-elnökségi trió kormányai által kö-
zösen szervezett, az európai eszme népszerűsítését szolgáló 
futóversenyen  a mellékelt fotók tükrözik .A logózott pólók 
és emléklapok átadása után Gyarmatiné Barta Edit óriás szív- 
pörkölttorta felajánlásával tettük még édesebbé napot.

Bornemisszáné Varga Ilona

I. Orientális Kiállítás és 
Vásár & orientális tánc 
találkozó 2010. május 8-9. 
Budakalász Sportcsarnok

Az orientális világ összes 
kincsét megtaláltuk, kü-
lönleges beduin-sátrak-
ban, szultán-szerájokban, 

maharadzsa-palotákban! 
Mindez hagyományos 
keleti-bazár (piac) han-
gulatban, fedett helyen, 
a Budakalászi sportcsar-
nokban. Hastáncfesztivál 
(tánctalálkozó) alkalmá-
val 2 színpadon több 
mint 400 magyar és kül-
földi orientális táncos 
187 műsorszámmal lé-
pett fel. A mi fellépőink: 
Berkiné Zsuzsanna, Berki 
Boglárka, Búsné Szabó 
Klári, Jancsó Mónika, La-
dányi Zsanett, Iványi Bi-
anka. 

szívügyemmé vált. 2006.-
ban a Fittness Akadémián 
végeztem aerobic edzőként. 
Az ágasegyházi tornával sze-
retném a helyi lakosokkal a 
mozgást megkedveltetni, 
népszerűsíteni. Büszkeség-
gel tölt el, hogy az aerobic 
edzésekkel hozzájárulhatok 
Ágasegyháza szórakozási, 

kikapcsolódási lehetősége-
inek színesítéséhez. Szere-
tettel várok mindenkit, aki 
kedvet érez a mozgáshoz, 
és szeretne egy fergeteges 
hangulatú edzésen részt 
venni. Sportcsarnok: Hétfő 
18.30 - 19.30 Szerda 18.00 - 
19.00.
Bús Szilvia aerobic edző
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További programjaink

Mikor Milyen napon? Hánytól Témakörök
2010-05-19 Szerda 9 h-tól Ajándékkészítés
2010-05-23 Vasárnap 7:30-tól Petőfiszállás Búcsú 
2010-05-26 Szerda 9 h-tól Generációk találkozója
2010-06-02 Szerda 9 h-tól Egészségügyi tanácsadás 
   dr. Dull István
2010-06-03 Csütörtök 8:30-tól Bevásárló körút
2010-06-04 Péntek 9 h-tól Környezetvédelmi világnap  
   Szemét gyűjtési akció Ágasegyháza utcáin
2010-06-08 Kedd 8:30-tól Termálfürdő látogatás Ballószög
2010-06-09 Szerda 9 h-tól Gasztronómiai hagyományőrzés, 
   tudás és receptbörze
2010-06-16 Szerda 9 h-tól Klubfoglalkozás 

A kockázati tényezők a szervezetünkre 
folyamatosan, hosszú időn keresztül hatást 
kifejtő faktorok, melyek az általuk kifejtett 
élettani hatások miatt elősegítik a szív és  
érrendszeri kóros elváltozások, az érelme-
szesedés kialakulását. A legfontosabb ilyen 
tényezők: magas vérnyomás, emelkedett 
vérzsírszint, emelkedett vércukorszint, túl-
súly, elhízás, dohányzás, túlzott alkoholfo-
gyasztás, mozgásszegény életmód, stressz.

Az érelmeszesedés kialakulását más té-
nyezők is befolyásolják, például az öröklött 
hajlam, és a kor. A kor előre haladtával sok-
szorosan nő a kialakulás veszélye. Vannak 
családok ahol örökletes háttér miatt gyako-
ribb az érelmeszesedés előfordulása. Ezen 
családtagoknál sokkal nagyobb az esélye 
a szív és érrendszeri betegségek kialaku-
lásának, de az életmód nagyban befolyá-
solhatja ezen folyamatot. Helyes életmód-
dal lassítható, helytelen életmód mellett 
lényegesen felgyorsul a folyamat. Egyes 
faktorokat nem tudunk befolyásolni, má-
sokat pedig nagyon eredményesen meg-
szüntethetünk, hatásukat csökkenthetjük. 
Mindenik nagyon ismert, mindenki tudja 
hogy káros, meg kéne szüntetni, de mivel 

Az ÁNTSZ
Dél-alföldi Regionális Intézetének

FELHÍVÁSA

A Kovács Kinga Emlékalapítvány által szervezett Európa 
napra  készül a Nagyi csapat és segítői.

Szociális Gondozási
Központ

Velünk történt!
Az elmúlt időszakban is 

mozgalmas volt az élet a 
Szociális Gondozási Köz-

A kertünk is megújult, parkosítás, kertrendezés volt a fő 
cél, de  elkészült a komposztáló is, ami nagy jelentőséggel 
bír a szobanövényeink és virágaink ápolásában, hisz így 
nem csak a szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazzuk, ha-
nem tudatosan állítjuk elő saját részre a humuszt is.

Parkunk két új paddal is 
bővült, amit intézményünk 
Jávorka Géza vállalkozótól 
kapott adomány címén. 
Ezúton szeretnénk Jávorka 
Gézának adományait meg-
köszönni és munkájához jó 
egészséget kívánni.

Útban az emlékművekhez meglátogattuk Ágasegyháza 
legmagányosabb asszonyát a nemzeti park közepén, aki 
nagyon örvendett a társaságnak.

Az emlékművek világnapja alkalmából emlékmű-taka-
rítási akciót tartottunk és végiglátogatva Ágasegyháza 
emlékműveit, megtakarítottuk azok környékét. Nagy 
sikernek mondható ez a program, hisz mindenkiben jó 
élményeket hozott ez a nap. Az idősek számára jó volt 
felidézni a régi időket és lelkesen vették a távolság okozta 
akadályokat is. A takarítás és a séta ellenére is volt kedvük 
még a régen tanult versek felidézésére is. A Köncsögi is-
kolánál a következő verssel emlékeztek:

pont háza táján.
Nyúl bábuk készítésével 

vártuk a húsvéti ünnepe-
ket. A bábuk készítése nagy 
örömmel töltötte el klub-
tagjainkat. Itt mindenki kiél-
hette kreativitását, ez élmé-
nyekben gazdag napokat 
nyújtott mindanyunknak. 
Az ünnepek ideje alatt han-
gulatos díszletet nyújtottak 
az intézmény udvarán.

Az elmúlt években meg-
szokottak szerint ebben az 
évben is felkérte az óvodá-
sok szülői munkaközössége 
a klubtagjainkat a ballagó 
óvódások tarisznyáinak el-
készítésére. Minden feladat 
kihívás és igyekszünk eleget 
tenni, így van ez most is, el-
készültek a tarisznyák.

A föld napját kerékpártú-
rával ünnepeltük. A több 
kilométeres közös kerékpá-
rozás  jó hangulatban telt 
és hazaérve a zsíros kenyér 
is nagy sikernek örvendett. 

Kidőlt keresztfának nem köszön már senki...! 
Úgy szöknek az évek, mint a tűnő álom,
Szárnyukat megkötni hiába próbálom.
Isten így akarja, Isten így teremti,
Kidőlt keresztfának nem köszön már senki.
Nagy szívvel születtem kicsike országban,
Pár vidám emlékem, és sok bús nótám van.
De ha elnémulok, ez csak azt jelenti,
Kidőlt keresztfának nem köszön már senki.
Száguldó évekből nékem már nem jut más,
Asszonyhazugságba lassú belényugvás.
Így lesz bölcs az ember, csak a szíve zengi:
Kidőlt keresztfának nem köszön már senki.

A  szív és érrendszeri események 
veszélyével járó kockázati tényezők  

mindennapjainkat, szokásainkat, táplálko-
zásunkat befolyásolják, nagy energiát oda-
figyelést igényel a probléma megoldása.

Ezért aztán sokat beszélünk róluk, de 
kevesebbet teszünk a hétköznapjainkban 
ezért sajnos az eredmények nem olyan 
bíztatóak. 

Legtöbbször amíg nincs betegség vagy 
panasz addig nem foglalkozunk az elő-
segítő körülményekkel, csak utólag azo-
nosítjuk be a káros, betegséget létrehozó 
ágenseket. Ezért kell komolyan venni egy 
banális enyhe magasvérnyomást, vagy egy 
vérzsírszintet, és foglalkozni kell  ezen el-
térésekkel. A szűrések fontossága nem 
hangsúlyozható eléggé. 

Minden szervezetnek megvannak a mű-
ködési sajátosságai, az öröklött háttér, és 
érdemes egyszer mindenkinek feltérké-
pezni az adottságokat, a fennálló rizikó-
faktorokat  beazonosítani, majd követ-
keztetéseket levonni az összegyűjtött 
információkból. 

A következő hónapokban sorra vesszük 
a fenti rizikó tényezőket és bővebben írok 
ezekről.

Dr.Dull István háziorvos  

A Népegészségügyi Program keretében 
a veszélyeztetett női lakosság 

emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Megyénkben a múlt évben a meghívottaknak mindössze 48 %-a élt a felkínált 

lehetőséggel. A WHO legalább 70%-os részvételi arányt tart elfogadhatónak.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven belül em-

lőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolma-
radtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra 
nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a szű-
rőállomáson illetve háziorvosánál lehet kérni. 

Az ágasegyházi  nők legközelebb 2010 május  21-re
kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: 
Kecskemét, Nyíri út 38. II. em.
Megyei Kórház MaMMa Eü. Rt.

Tel.: 76/504-819; 482-115

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben 
Dr. Ambrózay Éva radiológus főorvosnő és Fehérné Horváth Margit vezető operá-

tor készséggel szolgáltat további információt a 76/482-115 telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton 

megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot kérhetnek. 

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

Egészségügy
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Vallási élet
Kedves
Olvasó!

Reviczky Gyula:
Pünkösd

Mélység
és felszínesség

Róma 8:1-17

Az Ágasegyházai Református Egyházközség alkalmai, programjai:

Hamarosan rákköszönt az 
egyházi esztendő harmadik 
legjelesebb ünnepe Pünkösd. 
A pünkösd a görög pentek-
oszté szóból származik, je-
lentése ötvenedik.   Eredete 
az ókori Izraelig vezethető 
vissza. A zsidóság az Egyip-
tomból való szabadulást, 
vagyis a zsidó húsvétot kö-
vető 49-50. napon az aratás 
befejezését ünnepelte meg.  
A „zsengét”, az első termést 
áldozatként mutatták be Is-
tennek. Ekkor ünnepelték a 
törvény kihirdetését is.  Jézus 
feltámadása utáni ötvenedik 
nap történéseit így hagyo-
mányozza ránk az Apostolok 
Cselekedeteinek 2 fejezete:

„Amikor elérkezett pün-
kösd napja, ugyanazon a 
helyen mindnyájan együtt 
voltak.  Egyszerre olyan zú-
gás támadt az égből, mintha 
csak heves szélvész közele-
dett volna, és egészen be-
töltötte a házat, ahol ültek.  
Majd lángnyelvek jelentek 
meg nekik szétoszolva, és 
leereszkedtek mindegyikük-
re.  Mindannyiukat eltöltötte 
a Szentlélek, és különböző 
nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogy a Lélek szólásra 
indította őket.  Ez idő tájt 
vallásos férfiak tartózkodtak 
Jeruzsálemben, az ég alatt 
minden népből.  Amikor ez 
a zúgás támadt, nagy tömeg 
verődött össze. Nagy volt a 
megdöbbenés, mert min-
denki a saját nyelvén hallot-
ta, amint beszéltek.  Nagy 
meglepetésükben csodál-
kozva kérdezgették: „Hát 
nem mind galileaiak, akik 
ott beszélnek?  Hogyan hall-
ja hát őket mindegyikünk a 
saját anyanyelvén?  Mi pár-
tusok, médek, elamiták és 
Mezopotámiának, Júdeának, 
Kappadóciának, Pontusznak, 
Ázsiának,  Frigiának, Pamfili-
ának, Egyiptomnak és Líbia 
Cirene körüli részének lakói, 
a Rómából való zarándokok, 

zsidók és prozeliták,  krétai-
ak és arabok: halljuk, hogy a 
mi nyelvünkön hirdetik Isten 
nagy tetteit.”  Csodálkoztak, 
és ezt kérdezgették egymás-
tól: „Mi lehet ez?”  Mások gú-
nyosan megjegyezték: „Tele-
itták magukat édes borral.” 
Péter a többi tizeneggyel 
előlépett, és zengő hangon 
beszédet intézett hozzájuk: 
„Zsidó férfiak és Jeruzsálem 
lakói mindnyájan! Vegyétek 
tudomásul és hallgassátok 
meg szavamat! Nem része-
gek ezek, amint vélitek, hisz a 
napnak még csak a harmadik 
órájában vagyunk,  hanem ez 
az, amiről Joel próféta szólt: 
A végső napokban - mondja 
Isten - kiárasztok lelkemből 
minden testre. Fiaitok és lá-
nyaitok prófétálni fognak, az 
ifjak látomásokat látnak, az 
öregek álmokat álmodnak.  
Még szolgáimra és szolgáló-
imra is kiárasztom lelkemet 
ezekben a napokban, és 
prófétálni fognak.  Csodá-
kat teszek fenn az égben, és 
jeleket adok lenn a földön: 
vért, tüzet és gomolygó füs-
töt.  A nap elsötétül, a hold 
vérbe borul, mielőtt eljön az 
Úrnak nagy és nyilvánvaló 
napja.  Aki segítségül hívja 
az Úr nevét, üdvözül.  Izra-
elita férfiak! Halljátok meg 
szavamat! A názáreti Jézust 
az Isten igazolta előttetek a 
hatalmas csodákkal és jelek-
kel, amelyeket - amint tudjá-
tok - általa vitt végbe közte-
tek.  Ezt az embert az Isten 
elhatározott terve szerint 
kiszolgáltattátok, és gonosz 
kezek által keresztre feszít-
ve elveszejtettétek.  Az Isten 
azonban feloldotta a halál 
bilincseit és feltámasztotta. 
Lehetetlen is volt, hogy a ha-
lál fogva tartsa,  hisz Dávid 
mondja róla: Szemem előtt 
az Úr mindenkor, ő áll jobbo-
mon, hogy meg ne inogjak.  
Örül hát szívem és nyelvem 
énekel, sőt testem is remény-

ben nyugszik el.  Mert nem 
hagyod a lelkem az alvilág-
ban, nem engeded, hogy 
rothadás érje Szentedet.  Az 
élet útját mutattad meg ne-
kem, és örömmel töltesz el 
színed előtt. Testvérek, férfi-
ak! Hadd mondjam el nektek 
Dávid pátriárkáról nyíltan, 
hogy meghalt és eltemet-
ték, sírja mind a mai napig itt 
van köztünk.  Mivel azonban 
próféta volt, és tudta, hogy 
az Isten esküvel is megerősít-
ve ígéretet tett: az ő ágyéká-
nak gyümölcséből ültet majd 
valakit trónjára,  előrelátva 
beszélt Krisztus feltámadá-
sáról, hogy sem nem marad 
az alvilágban, sem testét 
nem éri rothadás.  Isten ezt 
a Jézust támasztotta fel, aki-
nek mi mind tanúi vagyunk.  
Azután, hogy az Isten jobbja 
fölmagasztalta, megkapta a 
Szentlélek ígéretét az Atyá-
tól, azt kiárasztotta, amint 
látjátok és halljátok.  Mert 
Dávid nem ment fel az égbe, 
mégis ő mondja: Így szólt az 
Úr az én Uramhoz: Ülj a job-
bomra,  s ellenségeidet lábad 
elé teszem zsámolyul.  Tudja 
meg hát Izrael egész háza 
teljes bizonyossággal, hogy 
az Isten azt a Jézust, akit ti 
keresztre feszítettetek, Úrrá 
és Krisztussá tette!” (ApCsel 
2.1-38)

Az ősegyház ettől kezdő-
dően sok hívet szerzett, so-
kan váltak kereszténnyé a 
megpróbáltatások ellenére is 
vállalva az üldöztetést. Pün-
kösd időpontja nem állandó, 
minden évben máskor ün-
nepeljük május 10. és június 
13. között.  Ez abból adódik, 
hogy a húsvét sem állan-
dó időpontra esik, - mozgó 
ünnep - pünkösdöt pedig a 
húsvéti ünneptől számítjuk. 
A kereszténység kétezredik 
évében a pünkösd számos 
európai országban, így ha-
zánkban is két napos ünnep,  
munkaszüneti nap. Sajnos  
sok ember életében csupán 
ennyi, és nem több. Meg-
újulásra váló világunkban 
merjük Pünkösd Lelket kér-
ni, hogy mis értsük egymást. 
Ünnepre, pillanatnyi csöndre, 
társaságra szükség van most 
is. Üzenetet hordoznak ezek 
az ünnepek, az ember és a 
természet szeretetét hirde-
tik, csupa olyat, amiben  kap-
kodó világunkban megka-
paszkodhatunk, és amik által 
továbbléphetünk.

Farkas János plébános

Templom 
miserendje:

Vasárnaponként: 
8:30 óra

Hétfő, Kedd, Szerda, 
Csütörtök, Péntek 
reggel 8 órakor

Szombaton: 18 óra
Elsőáldozás

június 6-án lesz

1Nincs tehát most már 
semmiféle kárhoztató íté-
let azok ellen, akik a Krisz-
tus Jézusban vannak,2mivel 
az élet Lelkének törvénye 
megszabadított téged 
Krisztus Jézusban a bűn és 
a halál törvényétől. 3Ami-
re ugyanis képtelen volt a 
törvény, mert erőtlen volt 
a test miatt, azt tette meg 
Isten, amikor a bűn miatt 
tulajdon Fiát küldte el a 
bűnös testhez hasonló for-
mában, és kárhozatra ítélte 
a bűnt a testben, 4hogy a 
törvény követelése teljesül-
jön bennünk, akik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek 
szerint. 5Mert akik test sze-
rint élnek, a test dolgaival 
törődnek, akik pedig Lélek 
szerint, a Lélek dolgaival. 
6A test törekvése halál, a 
Lélek törekvése pedig élet 
és békesség,7minthogy a 
test törekvése ellenséges-
kedés Istennel, mert az Is-
ten törvényének nem veti 
alá magát, és nem is tudja 
magát alávetni. 8Akik pe-
dig test szerint élnek, nem 
lehetnek kedvesek Isten 
előtt. 9Ti azonban nem test 
szerint éltek, hanem Lélek 
szerint, ha Isten Lelke lakik 
bennetek. De akiben nincs 
a Krisztus Lelke, az nem 
az övé. 10Ha pedig Krisztus 
bennetek van, bár a test a 
bűn miatt halott, a Lélek 
életet ad az igazság által. 
11Ha pedig annak Lelke 
lakik bennetek, aki feltá-
masztotta Jézust a halottak 
közül, akkor az, aki feltá-
masztotta a Krisztus Jézust 
a halottak közül, életre kel-
ti halandó testeteket is a 
bennetek lakó Lelke által. 
12Ezért, testvéreim, adósok 
vagyunk, de nem a testnek, 
hogy test szerint éljünk. 
13Mert ha test szerint éltek, 

meg kell halnotok, de ha a 
Lélek által megölitek a test 
cselekedeteit, élni fogtok. 
14Akiket pedig Isten Lel-
ke vezérel, azok Isten fiai. 
15Mert nem a szolgaság lel-
két kaptátok, hogy ismét 
féljetek, hanem a fiúság Lel-
két kaptátok, aki által kiált-
juk: „Abbá, Atya!” 16Maga 
a Lélek tesz bizonyságot a 
mi lelkünkkel együtt arról, 
hogy valóban Isten gyer-
mekei vagyunk. 17Ha pedig 
gyermekek, akkor örökö-
sök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, 
ha vele együtt szenvedünk, 
hogy vele együtt meg is di-
csőüljünk.

Talán meglepően hang-
zik ez a megállapítás: a 
Pünkösd üzenete ugyanaz, 
mint a karácsonyé (3. vers) 
és a húsvété (11. vers). Pe-
dig ez valóban így van. Ez 
az üzenet pedig így hang-
zik: Isten megszabadított 
bennünket! Ennek az üze-
netnek mélységeket és 
magasságokat átfogó ösz-
szefoglalását hordozzák Pál 
apostol szavai.

Pünkösdkor a bennünket 
megszabadító és felszabadí-
tó Isten kiárasztja Szentlelkét, 
hogy velünk legyen, hogy 
bennünk munkálkodjon, 
hogy ezt a felszabadítást va-
lóban megélhessük, s valóban 
Isten gyermekei lehessünk.

A mai világban sajnos 
hozzá vagyunk szoktatva 
a felszínességhez, a leegy-
szerűsített, sőt „lebutított” 
üzenetekhez. A reklámok 
mind arra épülnek, hogy 
a dolgokat a lehető legtö-
mörebben, fekete-fehér 
alapon, mindenáron meg-
győzően - akár az igazság 
csorbítása árán is - eluta-
síthatatlanul tálalják szá-
munkra, hogy nekünk már 

gondolkodni se kelljen. Fel-
színes és tartalmatlan üze-
netek vesznek körül ben-
nünket nap, mint nap. S az 
igazán fontos kérdésekkel 
magunkra maradunk. Isten 
azonban sohasem felszí-
nes.

Isten üzenete mélysége-
ket és magasságokat fog 
át, sokszor nehéz megér-
teni, sokszor nehéz elfo-
gadni, de végül mindig be-
bizonyosodik, hogy ez az 
üzenet szabadít fel igazán 
bennünket.

Felszabadít a bűn alól, 
mert a bűn sem felszínes.

A Pünkösd csodája, hogy 
a Szentlélek bennünk való 
„jelenlétével”, bennünk 
való munkálkodásával ért-
hetővé, elérhetővé teszi 
számunkra a krisztusi győ-
zelmet, és egy olyan élet 
lehetőségét kínálja nekünk, 
amelynek végén nem a ha-
lál és a semmi áll.

Istennek Lelke az, aki által 
erőt és bölcsességet kapha-
tunk, hogy akarjunk, mer-
jünk, tudjunk

ezen az úton járni.
A Lélek szerint járva más-

hogy látjuk és értelmezzük 
minden dolgunkat, mert a 
„Lélek törekvése pedig élet 
és békesség”.

Isten, aki Pünkösdkor el-
küldte az Ő Szentlelkét 
közénk, s aki munkálkodik 
bennünk, s aki igazi élet-
re kelt bennünket, Ő adja 
meg számunkra, azt a föl-
szabadult örömet, azt a 
békességet, amelyet csak Ő 
tud adni, Ő adja számunkra 
bűneink bocsánatát, és az 
örök életet, ingyen kegye-
lemből, az Ő szent Fiáért 
mindnyájunknak.

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

református lelkipásztor

Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden szerdán 16-18 fafaragó szakkör

Május 20. csütörtök 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Május 20. csütörtök 18 órakor bűnbánati alkalom
Május 21. péntek 18 órakor bűnbánati alkalom
Május 23. Pünkösd Konfirmáció 10 órakor úrvacsoraosztásos Istentisztelet
Május 23. Pünkösd 15 órakor Gyermekistentisztelet
Május 24. Pünkösdhétfő 10 órakor úrvacsoraosztásos Istentisztelet
Május 30. Családi istentisztelet 10 órától
Június 6. vasárnap 10 órakor istentisztelet
Június 6. vasárnap 15 órakor gyermekistentisztelet
Június 13. 10 órakor Tanévzáró istentisztelet
Június 17 1/2 10-től Baba-Mama Klub
Június 20. vasárnap 10 órakor istentisztelet

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, lelki-

gondozásra, beszélgetésre. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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Európa - Napi Kincskereső Vetélkedő Ágasegyházán

Gazdaköri május 1-jék Nosztalgiázik a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

Hogyan is kezdődött a 
májusfa állítás és a zenés 
ébresztő?

A lovaskocsin elhelyez-
kedő zenekarral és ének-
karral 1993. május elsején 
kezdtük a zenés ébresz-
tőt és a májusfa állítást. 
Ezt megelőzően is volt 
már zenés ébresztő, amit 
Mohácsy Ferenc fúvósze-
nekara szolgáltatott. Ne-
kem nagyon tetszett, de 
abban a formában nem 
tudtam kivitelezni. Azon 
töprengtem, hogyan tud-
nám folytatni ezt a szép 
hagyományt.

Így jött létre a lovaskocsis 
zenés ébresztő és a má-
jusfa állítás. Visszaemlék-
szem, hogy fiatal korom-
ban is állítottunk májusfát 

lányismerőseinknek. Ezt a 
hagyományt kár lenne fe-
ledésbe merülni.

Íme a bizonyíték, hogy a 
falu 17 év után is szívesen 
fogadja és várja a zenés 
ébresztőt, a hölgyek pedig 
a májusfát.

Az örömbe egy kis üröm 
is vegyül, ugyanis elma-
radtak a május elsejei ma-
jálisok, sportjátékok, pedig 
ekkor a falu apraja-nagyja 
szórakozni, kikapcsolódni 
vágyott.

Bízom abban, hogy az 
ágasegyházi lakosok a kö-
vetkező években is ugyan-
olyan szeretettel várnak 
bennünket, mint ahogy 
tették a mostani május el-
sején.

Szórád István

Mielőtt rátérnék a nosz-
talgiázásra, köszönetünket 
fejezzük ki a Mohácsy Fe-
renc Faluház vezetőjének, 
és két daliás segítőjének 
az anyák napi meglepetés-
műsorért. Igazán nagyszerű 
volt a hastáncos lányok-asz- 
szonyok bemutatkozása. 
Harmónikus mozgásuk, 
szép ruhájuk is nagyon mu-
tatós. Köszönjük nekik is a 
szép táncot! Ezután követ-
kezett a két órás klubfog-
lalkozást kitöltő anyák napi 
zene, mely fiatalságunkat 
juttatta eszünkbe. Ami vég-
képp meglepett bennünket 
az volt, hogy egy-egy szí-
nes papírból kivágott ne-
felejcs szalvétatartót adtak 
át, benne egy szalvétával s 
cukorral. Látni kellett volna, 
milyen kedvesen tették ezt!

Együttműködésünk a fa-
luházzal mindig zökkenő-
mentes. Két klubtársunk is 

készült meglepetéssel, ez a 
nap már csak ilyen volt.

Kolbászzsíros puha kenye-
ret, hagymával és teával tá-
laltak fel, ami nagyon finom 
volt, mint ahogy Editke és 
Erzsike finom sütije is.

Igen jó hangulatú volt ez 
a délután, s szép számmal 
jöttünk is össze.

Igazi nagy nosztalgiázás 
lesz május hónapban a 
Merengés a múlton lovas-
kocsikázással meghirdetett 
köncsögi kirándulás. Az itt 
végzett öregdiákok rend-
szeresen megrendezik a 
nagyszabású találkozóikat, 
de mivel a klubban nem 
mindenki ennél az iskolánál 
volt diák, ezért mi, klubta-
gok is nagy érdeklődéssel 
néznénk még meg ezt a 
helyet. Klubunkból négyen 
vagyunk, akik ezer szállal 
kötődnek ehhez a helyhez, 
így tőlünk származik az öt-

let is. Szívesen, de ugyanak-
kor szomorú szívvel mutat-
juk be társainknak a valaha 
virágzó vidéket és kulturális 
központot. Megnézzük a 
80-as évek elején földig 
lerombolt legrégebbi ága-
segyházi iskola helyét, az 
emlékoszlopot és keresz-
tet, melyet az öregdiákok 
szeretetük, s tiszteletük je-
leként emeltettek. Itt rövid 
megemlékezést is tarunk. 
Reméljük akkorra kivirág-
zik a jó öreg jázmin, mely 
jelzi a 40 évvel ezelőtti ab-
lakaink helyét, ahol egykor 
ifjú házasokként laktunk 
két kisfiunkkal. Ellátoga-
tunk a legrégebbi, már 
nem működő temetőbe, 
ami nincs messze az iskola 
helyétől. Hazafelé indulva 
ugyanilyen szomorúsággal 
megyünk be a hajdan volt 
virágzó gazdaság terüle-

tére, a Héjjas majorba. Ra-
gyogó épületek, kultúrház, 
irodák álltak itt valaha. Az 
itt dolgozó száz-kétszáz fő 
dolgozó biztonságban és 
meglehetősen jól élt. Mind-
ez a múlté, csupán a nagy 
kút látható még, helye jelzi, 
hogy milyen sokan laktak 
itt, s ittak a vizéből. Tíz-ti-
zennégy család is lakott itt 
a major területén. Joó La-
jos két fogatával szívesen 
áll majd rendelkezésünkre, 
melyet előre is nagyon kö-
szönünk. Útközben majd 
azon gondolkodunk, hogy 
miért van ez így. Szomo-
rúan kell tudomásul venni, 
hogy már soha nem lesz az, 
ami volt.

Gyermeki izgalommal vár-
juk a nosztalgiázó napot, 
reméljük, az idő is kegyes 
lesz hozzánk...

Szórád Istvánné

A Kovács Kinga Emlékala-
pítvány 2010. május 8-án 
Európa - Napi kincskere-
ső vetélkedőt szervezett 
„közös kincsünk a tudás” 
jegyében általános iskolá-
sok részére. Alapítványunk 
második alkalommal ren-
dezte meg programját e 
nap tiszteletére. Az Európai 
Unió alapgondolatát, vagy-
is „Egység a sokféleségben” 
megvalósítását tűztük ki cé-
lul, melyet a résztvevők vé-
leményei alapján is sikerrel 
teljesítettünk. Együtt tud-
tak játszani, örülni, nevetni 
és végül egy EU zászlót áb-
rázoló száz személyes tor-
tát befalni, a fiatalok és az 
idősek, az egészségesek és 
a fogyatékkal élők. Nagy iz-
galommal készültek a meg-
mérettetésre a szabadszál-

lási „Uniós honpolgárok”, 
az „Ágasi Gézengúzok, a 
helvéciai „Feketeerdő csa-
pat”, a „Nagyi” csapat.

A Bács- Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közoktatá-
si Gyermekjóléti és Szoci-
ális Intézmény Juhar utcai 
általános iskolásai is részt 
vettek rendezvényünkön. 
Ismerkedtek a csapatokkal, 
zászlókat festettek, rajzo-
kat készítettek és mind-
ezért hálából szeretetet 
kaptunk tőlük. Igen, hiszen 
bennük nincsenek gátlások, 
őszintén ki tudják mutat-
ni érzéseiket és ezt meg is 
tették.

A csapatok a Kiskunsági 
nemzeti Park vetélkedőjén 
a természet ismeretéről 
adtak számot, megismer-
kedhettek a hazánkban élő 

növény és állatfajokkal. Az 
ország bemutatók a csapa-
tok kreativitását jellemez-
ték, így ízelítőt kaptunk a 
Görög gazdasági válságról, 
láthattuk, hogy kitör az 
olaszországi Etna vulkán és 
megelevenedett előttünk 
a romániai Medve tó. Ebéd 

után a csapatok és egyéni 
résztvevők Európai Uniós 
kvíz kérdéseket, EU totót, 
a környezettudatos viselke-
déssel kapcsolatos teszte-
ket és feladatokat oldottak 
meg. A nap során mindenki 
pontokat gyűjtött, emellett 
az állomáshelyeken ajándé-
kokat kaptak. A feladatok 
fogytával a „Nagyi” csapat 
pontjaira licitálni lehetett, 
melyet az „Uniós honpol-
gárok” csapata - elképesz-
tő profizmussal - vásárolt 
meg. Az összegyűjtött 
pontokat euróra váltották 
és kezdetét vette a gyere-
kek által legjobban kedvelt 
játék, az aukció, melyen az 
alapítvány és a támogatók 
által felajánlott tárgyakra 
lehetett ajánlatot tenni. 
Az aukción a csapatok kü-
lönböző stratégia szerint 
licitáltak, ki a legértéke-
sebb, ki a sok apró ajándék 

megszerzésére törekedett. 
Az biztos, hogy senki sem 
tért haza ajándék nélkül. 
A program zárásaként kö-
zösen elfogyasztottak egy 
hatalmas tortát.

A programunk nem va-
lósulhatott volna meg a 
támogatóink és az önkén-
teseink segítsége nélkül. 
Köszönjük.

Galamb Jánosné elnök     

Civil szervezeteink életébõl
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kí-
vül  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 kecs-

keméti 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 
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.: 76/388-352

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
Alapító: Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 

Kiadja: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Tel.: 76/388-185
Szerkesztőség: Borsodi Pálné főszerkesztő Tel.: 30/295-3844
Balogh Judit Tel:76/571-060,  Jancsó Mónika Tel:76/388-185

Szerkesztőség címe: 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
E-mail:  agasegyhaza.naplo@gmail.com. Hirdetésfelvétel lapzártáig: Minden hó 05-ig.

Megjelenik havonta 400 példányban. Nyilvántartási száma: 163/00134/2/2010. 
ISSN 2061-6309

Készítette:  Kópia Kft Kiskunhalas Felelős vezetője: Lichtenberger Csilla

Áraink:
Apróhirdetés  10 szóig 1.050,-Ft  + szavanként  35,-Ft
Köszöntő és egyéb  (kis kocka) 1.750,-Ft
1/16-os hirdetés 2.550,-Ft
1/ 8-as  hirdetés 3.400,-Ft
1/ 4-es  hirdetés 4.600,-Ft
Fél oldalas hirdetés 11.500,-Ft
Egész oldalas hirdetés 23.000,-Ft  

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalában, 
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja lapunkban 
minden hónap 5-ig a szerkesztőségben. 

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Születés: Dulai Petra Panka ( an: Gajdácsi Marianna)
Házasságkötés nem volt
Elhunyt: Szikszai Imre (56)

Anyakönyvi hírek

Magyar népmese: A kőleves
Egyszer régen, igen-igen 

régen egy szegény falusi 
legény elhatározta, hogy 
vándorútra indul. Ment, 
mendegélt, napokon, éj-
szakákon át barangolt, 
míg egyszer csak nagyon 
megéhezett. Mivel úti ta-
risznyájában már nem talált 
egy morzsányit sem a hazai 
cipóból, elhatározta, hogy 
betér a közeli faluba, majd 
csak akad valaki, aki megkí-
nálja egy kis meleg étellel. 
Csakhogy abban a faluban 
egyetlen jószívű ember sem 
lakott. - Ha nem látnak ven-
dégül sehol, nem tehetek 

mást, majd főzök magam-
nak kőlevest - mondta a 
legény az utolsó ház gazdá-
jának. Elcsodálkozott ezen 
a gazda, és csakhamar híre 
terjedt, hogy a messziről jött 
vándor kőlevest akar főzni. 
A nagy csodára nevetve 
futottak össze az emberek. 
Hoztak a falubeliek edényt, 
a szegény vándorlegény pe-
dig megtöltötte vízzel, és 
beletette a követ. - Megen-
gedné valaki, hogy a faze-
kat rátegyem a tűzhelyére? 
Persze, hogy megengedték, 
mert nagyon kíváncsiak vol-
tak, hiszen kőlevesről még 

egyikük sem hallott. Amint 
a víz forrni kezdett, így szólt 
a vándor: - Egy kanál zsírral 
micsoda pompás illata len-
ne! Hoztak neki zsírt három 
kanállal is. Minthogy a víz 
már javában forrt, egyre 
türelmetlenebbül várta a 
falu népe, hogy mi lesz. A 
legény megkóstolta a le-
vest, és így szólt: - Pompás, 
csak egy kicsit sótlan! Jó 
volna bele egy kevéske só! 
Hoztak több marékkal. A 
legény megkavarta a levest, 
és újból megízlelte. - Ha egy 
kevés káposzta is volna ben-
ne, nincs ember, aki meg ne 
nyalná a tíz ujját utána! Erre 
az egyik asszony beszaladt 
a veteményeskertbe, és 
három nagy fej káposztát 
hozott. A vándor megtisztí-
totta, és beleszelte a párol-
gó levesbe. A víz csak egyre 
forrt. A leves már majdnem 
elkészült, mikor a vendég 
váratlanul ismét megszólalt: 

- Ha még egy falat kolbász-
szal is megörvendeztetné-
nek, igazán fölséges lenne a 
leves! Hárman is vágtak neki 
egy-egy darabka kolbászt, 
sőt volt, aki egy jókora ke-
nyeret is hozott. A legény 
bedobta a kolbászdarabo-
kat a vízbe, és csakhamar 
elkészült a leves. Akkor 
levette a tűzről, tarisznyá-
jából kanalat horgászott 
elő, körülményesen leült, és 
jóízűen falatozni kezdett. 
Közben nagyokat harapott 
a kenyérből. A fazék rövide-
sen kiürült, csak a kő maradt 
az alján. A falubeliek, akik 
szájtátva álltak körülötte, 
szinte egyszerre kérdezték: 
- Hát a kővel mi lesz? - A 
kővel? Azt megmosom, és 
elteszem máskorra, amikor 
újból olyan helyre érek, ahol 
semmivel sem kínálják meg 
a fáradt vándort.

(www: magyarnépmese.
hu)

Múltunk -
Rejtvénypályázat

Tudja-e?
A sorozat indításával az a célom, hogy mennyire em-

lékeznek a múltban történt eseményekre, személyekre. 
Ezek az események, személyek valamilyen szinten gazda-
gították Ágasegyházát. Nem volna szabad, hogy ezek az 
események, személyek feledésbe merüljenek

Rejtvénypályázat 
- sudoku

A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyez-
ni 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! 

Szabó Lőrinc: Köszöntő

Tisztelettel és szeretettel 
Pedagógusainknak

Érzés, tudás tiszta méze
gyűlt a szívbe, gyűlt az észbe;
betűk hordták: ők a mi
lelkünk aranyméhei.

Züm-züm, rétet, virágot,
bejárták a nagyvilágot,
s ma mint hála, mint kiáltás
csordul szívünkből az áldás:
„Éljen tanító bácsi!”

1. Ki volt az a sándortelepi gazdasszony, aki a háztartási 
    munka mellett bábaasszonyi teendőket is ellátott?
    a. Csajbók Albertné
    b. Szakál Mártonné
    c. Fekete Gézáné

2. Ki volt az a gazda, aki fogatával rendszeresen járt 
    Budapestre, a piacra?
    a. Kovács János
    b. Kéri Ferenc
    c. Iványi László

3. Ki volt az első Diákönkormányzat vezetője?
    a. Őri Tibor
    b. Szórád István
    c. Ártim János

4. Ki volt az első Önkéntes Tűzoltótestület elnöke?
    a. Vigh József
    b. Tóth Imre
    c. Orgoványi Ferenc

5. Ki kapott nagymesteri címet pörköltfőzésért 
   a keceli Ehető Virágok Fesztiválján?
   a. Berta Sándor
   b. Bódogh János
   c. Timár Imre

A pályázat beküldési határideje: 2010. június 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 

Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Április havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/c, 3/c, 4/c, 5/b.
A 2010. április havi pályázat nyertese: Jancsó Bálint Ágas-

egyháza, Akácos u. 1. 
A nyertesnek gratulálunk. Múltunk kutatásához kívá-

nunk 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. június 5.

2010. április havi pályázatunk nyertese: 
Farkas Istvánné 

Ágasegyháza, Kossuth L. u. 49. 
A nyertesnek gratulálunk!

 „CSIPERO” FELHÍVÁS   
Kecskeméten rendezik meg a XI. Eu-

rópa Jövője Nemzetközi Gyermek- és 
Ifjúsági Találkozót 2010. július 4-11-e 
között, amelyre a hagyományokhoz 
híven Európa országaiból várunk gyer-
mekcsoportokat. Ágasegyháza 14  né-
met , lauteri és 10 vajdasági, bácskertesi 
diákot fogad. Szeretnénk kérni a csa-
ládok segítségét a gyerekek elhelyezéséhez. Szállást, 
reggelit és vacsorát kell számukra biztosítani. Az ebédről 
és a programokról az iskola gondoskodik. A fogadó gye-
rekek a következő nyáron ingyen üdülhetnek külföldön 
és részt vehetnek a találkozó programjain. Nem csak ál-
talános iskolások jelentkezését várjuk. Jelentkezhetnek 
középiskolások is, mert a német tanulók között vannak 
15-16 évesek is. 

Jelentkezni az iskolában lehet!


