ágasegyháza
A
N

II. évfolyam 6. szám

Ó
L
P

Ára: 100 Ft

2010. június

Múltunk
1931-ben alakította meg Fleischmann Oszkár és Csősz
Lajos az Ágasegyházi Gazdasági Kört. A vezetőség tudta,
hogy az anyagi fellendülés szorosan kapcsolódik a szellemi tudáshoz. Folyóiratokat járattak. Hasznos, a szellemi
tudatot ébresztő tanfolyamokat szerveztek. A Kör kérésére létesítették az ágasegyházi piacot, rendszeresítették
az orvosi rendelést a Kör által felajánlott helyiségben.
Ugyanabban az időben a Sándor- és Zombory telepen
is működött egy Olvasókör Horváth József és Szamossy
Ferenc vezetésével, kisebb létszámmal és mostohább körülmények között terjesztette a szak- és általános ismereteket.. Közösen szerezték be a permetezőanyagokat,
védekezőszereket. Mindkét kör munkájáról elmondhatjuk, hogy a gazdasági öntudatra ébredést hathatósan előmozdította.
Az 1930-as években még 2-3 kuruzsló- jövendőmondó
élt Ágasegyházán. Ismerték a „bűvös mondást” a rontásra, valamint a rontás elhárítására. Tudták a „szemölcseltávolító” verset is.
Szemölcsmúlasztási eljárás: Újholdkor, éjjel homokos
helyre kell térdelni, miközben szemünk állandóan az új
holdon van, a térdünk alól veszünk egy csipetnyi homokot. Ezzel bedörzsöljük a szemölcsöt. A homokot használat után a hátunk mögé hajítjuk. Ezt a műveletet eleitől
végig háromszor kell megismételni. Közben nem szabad
beszélni.
A Gazdasági Kör vezetőségének egy évi kilincselés után
sikerült elérnie, hogy Dr. Varsányi Mátyás, majd Dr. Batka
Ferenc heti két alkalommal, 1933-tól szerdán és szombaton rendszeres orvosi rendelést tartott a Gazdasági Kör
helyiségében. Csak egy szülésznő lakott a mostani rendőrlakásban. Nem sok dolga akadt. A szülőasszonyt rendszerint egyik szomszédasszonya vette kezelésbe. Nagy baj-

Röviden

nak kellett lenni, ha mégis az okleveles szülésznőt, vagy
Izsákról orvost hozattak ki.
1934. október 1-jén alakul meg az I. számú iskolában az
Ifjúsági Vöröskeresztes Csoport és mozgalom. Kecskemétről érkezett előadó ismerteti a mozgalom céljait, eszméit
szervezetét.

Megemlékezéseink:

Trianon 90 éve

§

Önkormányzati
tájékoztató

Összefoglaló röviden
Falugazdász tájékoztatója

Ez történt nálunk

Szerveződik az Önkéntes Vöröskeresztes Csoport a szülésznő vezetésével. (A kép az 1940-es évek végén készülhetett a csoportról: balról Vörös Gáborné, Viszkó Imréné,
Szírmai Pálné, Szűcs Gáborné, Springel Béláné szülésznő,
Zilahy Lászlóné és Dudás Józsefné látható)
A reformátusok a Poór István által adományozott két
holdnyi területen gyülekezeti imaházat építenek, melyet
1935. január 19-én adnak át, majd 1936-ban Bálint Zoltán
személyében lelkipásztort kapnak. Haranglábat állítanak
az imaház mellé. A lelkipásztori teendőket 1944-től Bagi
László látja el.
(Forrás: Ágasegyháza 1974.)(Folytatjuk. Szerk.)

Intézményi tájékoztatók
Programok
Civil szervezeteink élete
Vallásfelekezeti hírek

Egyházi programok

Szórakozás

Rejtvénypályázatok
Múltunk
Suduku

Információ

Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség

Elérhetõség,
Hírdetésfelvétel
A harangláb

Református Imaház átadása

Visszajön a Zsuzsi...!?
A Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonalon 2007. március 4-től
szünetel a személyforgalom.
Ebben az évben már második

alkalommal találkozhattunk a
VONAT-tal. Először filmforgatáshoz kapcsolódóan gördült
be a kis füstös 242-es. Rohan-

tam gyorsan az emlékeim után.
Valamikor a 70-es évek elején
még magam is hasonló füstfelhővel közlekedtem iskolába
menet, Kecskemétre. Diáktársaimmal, ha túl hangosak voltunk,
bizony Klára néni a kalauz fegyelmezett kedvesen bennünket. Ha látta, hogy késve érkezünk, néha meg is dorgált, de
mindenkit megvárt. Később a
füstösünket motorizálták. Most
2010. május 29-én kíváncsian
vártuk ismét a találkozót. Nosztalgiavonat érkezett, a régi
zöld motoros. A vasútfotósok
részére rendezett kirándulást a
MÁV Nosztalgia Kft szervezte,
melynek egyik megállója a mi
településünk volt. Sokan vártuk
az állomáson. Volt aki lovas fogattal érkezett, volt aki virággal
kedveskedett a mozdonyve-

zetőnek. Közben a vonatfütty
és a kalauz sípjának hangja varázsolta vissza fiatalságunkat.
A fotósok hada nyílt pályán is

készíthette képeit a temetőnk
mellett, ahol több állomásfőnökünk nyugszik békében.

Borsodi Pálné
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati forrásból
Település rendezési ügyekről
tárgyalt a Képviselő-testület
Önkormányzatunk
az
eddigiek során már több
alkalommal
megfogalmazta azon szándékát,
hogy a rendezett és egységes falukép megteremtése érdekében változtatni kíván az évtizedek
folyamán kialakult esetleges telekhatárokon. Ezért
nem meglepő, hogy a
Testület június 3-án megtartott ülésén szereplő
számos napirendi pont
közül jónéhány a településünk rendezésével volt
kapcsolatos.
Beszámoltunk már előzetesen arról, hogy folyamatban van Ágasegyháza
hatályos településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának a módosítása. Az engedélyezés
céljából indult eljárás során azonban újabb kérdések merültek fel, olyanok,
melyeknek megválaszolására most nyílott lehetőség. Így a Testületnek
egyebekben arról kellett
június 3-án dönteni, hogy
mekkora kiterjedésben kívánja az általános iskola és
a faluház tágabb környezetét tényleges közösségi
térré, parkká átformálni.
Ennek kapcsán a Képviselő-testület úgy határozott, hogy Ágasegyháza
ezen - legfrekventáltabb
- részén fontosnak tartja
a zöldfelület arányának
megnövelését, ezért a településrendezési tervünket oly módon szükséges
módosítani, hogy az iskola, a sportcsarnok és a
faluház előtti teljes szakaszon a közeljövőben olyan
közparkot lehessen majd
kialakítani, melyhez - távlatokban - a Pici Presszó
előtti terület is szervesen
hozzáilleszthető legyen.
A településünk szívében
elhelyezkedő faluház környezete (és lehetne még
sorolni a hasonló adottságokkal rendelkező ingatlankapcsolódásokat),
fejlesztési
szempontból
rendkívül kritikusnak minősíthető, hiszen az évek
során kialakult telekhatárok tulajdonosi és településrendezési
szempontból egyaránt fontos
elképzeléseknek a gátját
képezik. Sajnos, a probléma összetett, akkut, így
gyors, olcsó és látványos
megoldás nem létezik.
Ezért az Önkormányzat
csak lépésről lépésre haladva valósíthatja meg

településrendezési céljait.
Ilyen apró előrelépésként
könyvelhető el most az,
hogy a Képviselő-testület
több telekhatár és területrendezési eljárás megindításáról is határozott. E
döntésektől azt várhatjuk,
hogy úgy az érintett ingatlanok tulajdonosainak,
mint az Önkormányzatnak az érdekeit egyaránt
fogják szolgálni, mivel - az
ingatlanhatárok kimérését és a telekrendezési
eljárások lefolytatását követően - az érintett (81/1.
76. 132. és 133. helyrajzi
számú) ingatlanok jogi
helyzete
tisztázhatóvá,
piaci értékük megállapíthatóvá, rendeltetésszerű
felhasználásuk pedig szélesebb körűvé válik.
Szorosan
idetartozó
téma: a jövőben létesítendő piaci helyének meghatározása. Ebben a kérdésben a Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a
piac pontos helyét még
nem jelöli ki, de a lehetséges helyszíneknek körét kettőre szűkíti. Döntése értelmében ezért az
építési övezeti előírásokat oly módon kell most
meghatározni, hogy azok
később lehetővé tegyék a
piac elhelyezését a Polgármesteri Hivatal melletti és
a sportpályával határos
területen egyaránt.
Végezetül: a Képviselőtestület a biomassza üzem
létesítése tárgyában benyújtott pályázattal összefüggő településrendezési
tervmódosítás vonatkozásában elvi döntést hozott.
Úgy határozott, hogy az
elfogadható tervek közül
azt kell majd elfogadott
változatnak
tekinteni,
amelyik a Bajcsy-Zsiliszky
utca folytatásánál található 058/121. hrsz.-ú telek
lehető legteljesebb megtartását szolgálja.
Dr. Fazekas István
jegyző

Trianon 90. évére
emlékezve
A Nemzeti Összefogás Napjának előestéjén önkormányzatunk Trianon emlékét idéző mementót állított fel és
adott át a Szent István parkban. Az emlékmű nem csupán
kifejezi nemzeti tragédiánkat, de jellegénél és tartalmánál
fogva harmonikusan illeszkedik a környezetébe. Dr. Egeresi László Sándor munkáját dicséri a fából és kőből készült
képzőművészeti alkotás.
A trianoni „békeszerződést” 90 éve, 1920. június 4-én írták alá. E diktátum, mely valójában az I. világháború győzteseinek - különösen Franciaországnak - a nagyhatalmai
ambícióját és a Monarchia utódállamainak, a kisantant
tagországok mohó nacionalizmusát, törekedett kielégíteni, amely szinte a mai napig példa nélküli a világtörténelemben. Észérvekkel alátámasztani még kilencven esztendő múltán is lehetetlen. A béketárgyalásokra meghívott
magyar küldöttség gróf Apponyi Albert vezetésével érkezett Párizsba, azonban őket rögtön egy szállóba internálták, és ott valóságos házi őrizetben tartották, valójában a
konferencián nem vehettek részt. A magyaroknak egyetlen érvét sem vették figyelembe, s így a békeszerződés
eredményeképp a 325.411 km2 összterületű Magyar Királyság. elveszítette területének több, mint kétharmadát,
a lakosságának több, mint a felét.
A trianoni „békeszerződés” tragikus eseménye nem csak
egy dokumentum, mely által ünnepi alkalmakkal felidézhető a nemzethalál víziója és a családi tragédiák sora. Ettől
is több, mert 1920. június 4-e nem váratlan természeti csapásként zúdult országunkra. Vannak jelen való tanúságai,
és kell, hogy származzanak belőle következtetések és a
jövőre irányuló célok is.

Falugazdász Tájékoztatója!
Levélanalízis AKG integrált és ökológiai gyümölcs és
szőlőtermesztési programokban
Általános előírások:
A mintavételi egységbe egy faj, illetve fajta kerülhet.
Vegyes állomány esetén a fő fajt ,fajtát kell mintázni.
A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a
talajminta vételi egységet. Az egy mintavételi egységen belül két átló mentén külön begyűjtött átlagminta
szükséges. Egy mintát 50-100 db növényi ,vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni.
Almatermésű ,bogyós csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa
két ,sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadáról.
Szőlő esetén a leveleket az első fürt szárcsomójáról
mintázzuk meg.
Nem szabad mintát gyűjteni:
* növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;
* lombtrágyázás után legalább 2 hétig;
* sáros, szennyezett növényekről.
A mintában csak kifejlett, a fajtára jellemző ,ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni.
A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiről nem lehet mintát venni.
A mintát kódszámozott zacskóban kell gyűjteni és
mintaazonosító jeggyel ellátni, és a laboratóriumba
történő szállításig hűtőtáskában kell tartani.
A mintaazonosító jegy tartalma:
* földhasználó neve, regisztrációs száma, célprogram
megnevezése,
* gazdaság helye, tábla jele,
* minta kódja, növény megnevezése, fajtája,
* mintavétel időpontja, növény fenofázisa.
A mintavételi egységről, egységekről táblánként mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

„Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszra,
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már,
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...”
(Wass Albert)
Borsodi Pálné

Mintavétel módja, ideje:
Szőlő: teljes virágzásban(termőhajtásról) fürttel szembeni, épp, fajtára jellemző levél, vagy választási lehetőség még az éréskori mintázás, lombszíneződés kezdete
előtt.
Alma, körte, szilva, meggy, kajszi, cseresznye: hajtásnövekedés befejezése után, őszibaracknál éréskor.
A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium
által kiállított átvételi igazolást az MVH a földhasználó
által vállalt célprogram előírásainak ellenőrzésekor a
laboratóriumba vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el.
Fontosabb kötelezettségek: Gazdálkodási Napló vezetése 2009.szep.1-től a gazdaság teljes területére, madárodú kihelyezés, szexferomon csapdák kihelyezése
2db/4ha sűrűségben,2 hektárnál kisebb területek esetén 1db,tápanyag-gazdálkodási terv ,földhasználat terv
elkészítése (határidő 2010. május 15. volt). Növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni.
További információ:
Mikus Anikó Falugazdász

Emlékezés és a köszönet szavai
2010. május 29-én vált világossá előttem, nyugdíjas
lettem.
Ezen a napon búcsúztam
az óvodásaimtól, akik nagycsoportosként búcsúztak az
óvodától.
Gyermekekkel foglalkozni
a legnemesebb hivatás.
Különösen a 3 - 6 évesekkel, hiszen ez a korosztály a

legőszintébb, legnyitottabb
a világra.
Nekem ez a nemes hivatás
kísérte végig életem 1971 2010 -ig.
Köszönet ezért az életútért elsősorban szüleimnek, akik lehetővé tették
számomra a tanulást.
Köszönöm általános iskolai, középiskolai, főiskolai

tanáraimnak a tőlük tanultakat.
Köszönöm Ágasegyháza
Község Vezetőinek, Képviselőinek, hogy bíztak bennem, segítették, elismerték
a munkám.
Köszönöm a szülőknek,
hogy rám bízták legértékesebb kincseiket, a gyermekeiket.

Utoljára, de nem utolsósorban köszönöm a munkatársaimnak szeretetüket,
támogatásukat, a jó kollektívát.
Az óvoda a gyermekekkel,
munkatársaimmal együtt
oázis volt számomra.
Jó szívvel emlékezem a
pályán eltöltött 39 évre.
Aszódi Klára
nyugdíjas, címzetes
óvónő
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Focistáink sikerei

Május 19-én és 20-án harmadik alkalommal rendezték meg a kisiskolák Dalnoki Jenő kispályás labdarúgó
tornáját a Lakitelek Népfőiskolán. A torna sportszakmai részét iskolánk szervezte. A találkozó mindkét
korosztályában (alsó és
felső tagozat) az ágasegyházi focisták bizonyultak a
legjobbaknak.
A Ferencváros hajdani
hátvédjéről elnevezett futballtalálkozót szerdán a
házigazda Lezsák Sándor
nyitotta meg.
- Dalnoki Jenő 1947-ben,
tizenöt évesen kezdett
focizni a Ferencvárosnál.
Klubjához minden kérés és
csábítás dacára élete végéig hű maradt - hangsú-

lyozta a négy éve elhunyt
olimpiai bajnok játékos és
labdarúgóedző életútjának
ismertetőjében a politikus.
Csütörtökön a Ferencváros
másik legendás futballistája, a 76-szoros válogatott
balszélső, dr. Fenyvesi Máté
volt a focitorna vendége.
Bár kevesen tudják, a jánoshalmi születésű labdarúgó is
tagja volt a híres „Aranycsapatnak”. Tizennégyszer játszott Puskás Ferenc („Öcsi”)
mellett a méltán világhírű
magyar válogatottban.
Az
eredményhirdetés
előtt Lezsákné Sütő Gabriella, a Lakitelek Népfőiskola ügyvezető igazgatója,
valamint Pálinkó Gyuláné és
Szikszai László, a társszervező Bács-Kiskun Megyei

Kisiskolák Közművelődési
Egyesületének elnöke, illetve alelnöke köszöntötte
a találkozó résztvevőit. Az
érmeket és a győzteseket
megillető serlegeket (és a
tornagyőztest
megillető
Dalnoki Jenő Vándorkupát dr. Fenyvesi Máté adta
át, aki a mérkőzések alatt,
majd az eredményhirdetést
követően is fáradhatatlanul
osztogatta kézjegyét a kis
futballisták pólóira, kesztyűire és futballcipőire.
A találkozó végeredménye:
Az alsó tagozatosok közül

10 ponttal az ágasegyházi
csapat lett a győztes. A második helyet 7 ponttal Pirtó,
míg a harmadikat 5 ponttal
a vajdasági Bácskertes szerezte meg.
A felső tagozatosok képzeletbeli dobogójának legfelső fokára szintén ágasegyházi focisták állhattak
fel, maguk mögé utasítva
Fülöpjakab és Géderlak játékosait.
Gólkirály alsó tagozaton
Dóka Dávid, felső tagozaton Kalmár Ádám.
Ártim János igazgató

Iskolai kirándulás

Szülőkkel együtt közel
kétszázan indultunk a budapesti kirándulásra. A
Nemzeti Színház megtekintése után dunai hajókirándulás keretében csodáltuk
meg Budapest nevezetes
épületeit. Vonatoztunk a

Gyermeknap az óvodában

csillebérci kisvasúttal, majd
gyalogtúra
keretében
megnéztük a Budai-hegyek
4 szép kilátóját. A napot
játékkal zártuk a Normafához közeli játszótéren.
Ártim János
igazgató

Ballagó diákjaink

Május utolsó napja nem
olyan nap volt , mint a többi. Ezen a napon ott volt
mindenki, aki még gyerek
és azok a felnőttek is , akik
újra gyerekek szerettek volna lenni. A programok között volt aszfalt-rajz verseny,
sportos akadály verseny,
volt kötélhúzás, táncverseny,
fánkevő-verseny, kézműves

foglalkozás. A gyerekek és
szülők egy kellemes napot
töltöttek el együtt az óvodában. Köszönetet mondunk
az SZMK-nak a szervezésért,
és mindazon szülőknek, akik
segítettek a lebonyolításban.
Reméljük, hogy mindenki jól
érezte magát ezen a különleges napon és jövőre találkozunk megint az oviban.

Generációk találkozója
Május 26.-án egy kellemes délelőttöt töltöttünk a Szociális
gondozó Központban a gyerekekkel .Az idős nénik és bácsik
színvonalas vendéglátásban részesítettek bennünket. A gyerekek önfeledten játszottak a nagyszülők társaságában.

Június 11-én elballagtak a 8. osztályos tanulók. Sok szép emlékkel a hátuk mögött indulnak el a középiskolákba. 2 fő
gimnáziumba, 11 fő szakközépiskolába, 9 fő pedig szakiskolába nyert felvételt.
A 2009/2010 tanévben végzett diákjaink:
Bárány Szabolcs
Bódog Péter
Boros Kálmán
Cseh János
Dorogi Anita
Fekete Klaudia

Gracza Izabella
Hoffer Julianna
Horváth Gyula
Kalmár Zoltán
Kliska Fanni
Kökény Pál

Král Viktor
Kullai Anikó
Mészáros Erika
Petrányi Brigitta
Polgár Mirjám
Révhegyi Andrea

Simon Kitti
Szijjártó Petra
Szommer Dorina
Tóth Alexandra
Rakonczainé Várkonyi Mária
osztályfőnök

Szeretnénk köszönetet mondani az ügyeskezű nagymamáknak az óvodások ballagó tarisznyájáért. Gyönyörűek
lettek és a ballagó óvodások büszkén viselték a ballagáson. Köszönet Borsodi Pálnénak és Szórád Istvánnak a cirkuszjegyekért, amit felajánlottak az óvodásoknak. Az ő
segítségükkel 5 gyermek jutott el a Nemzeti Cirkusz előadására.
Farkasné Józsa Marianna

„CSIPERO” 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!
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Dübörögtek
a motorok

2010. május 15. megrendezésre kerülő II. Májusfa Fesztivál keretén belül az Ágasegyházi Motoros Klub is
fölvonult. A rossz idő ellené-

re a klub motorosai kitettek
magukért és szép számban
megjelentek a rendezvényen. Ez az alkalom egyben
az első igazi összejövetel is

volt a klubtagok számára,
melyet egy valódi bográcsozással ünnepeltünk meg. Itt
külön megköszönném Dóka
János tiszteletbeli tagunk
munkáját és fáradozását,
melyből mi többiek egy jót
ehettünk. Míg a marhapörkölt főtt és rotyogott addig
volt időnk beszélgetni, és
megismerkedni egymással.
A napot pedig a közös vacsorával koronáztuk meg.
Klubtagok: Dóka Márton,
Laki István, Pintér Attila,
Polgár Péter, Subicz József,
Szöllősi László, Vancsai Rúben
Tiszteletbeli tag: Dóka János
Vancsai Rúben

Beszámoló egy budapesti útról!

Szelei Falusi Napok
Hastánc fellépésre hívtak
a Szelei faluba. Hastáncos
csapatunk megint sikert
aratott. Szombaton délután a rekkenő hűségben
(végre) megérkeztünk a
helvéciai úti parkba. Szépen gondozott füves, fás
terület tárult elénk, rengeteg gyerekjátékkal, a
drótkötélpályától a hinta

lovacskáig. A rendezvényt
sörsátrak, édesség, jégkása
árusok színesítették. Fellépésünket lelkes közönség
fogadta, a nézősereg apraja nagyja végigtapsolta a
közel 5 perces produkciót.
Fellépőink: Berkiné Zsuzsa,
Búsné Klári, Jancsó Mónika, Ladányi Zsanett, Iványi
Bianka, Iványi Bernadett,
Berki Boglárka.
Köszönjük a szervezőknek
a meghívást, oktatónknak
Juris Renátának a lehetőséget, és fáradtságos munkáját. Külön köszönetet mondunk Vas Gabriellának és a
tanyagondnokoknak, hogy
segítették kis csapatunkat
eljuttatni a helyszínre.
Jancsó Mónika

II. Májusfa Fesztivál
Az Ágasegyházáért alapítvány május 15-én
rendezte meg hagyományőrző fesztiválját.
Sajnos az időjárás nem kedvezett szabadtéri
programok megtartásához, ennek ellenére
még Paksról, Dunaföldvárról, Izsákról is jöttek
elszánt motorosok és csatlakoztak az Ágasegyházi Motoros Klub csapatához. Délben
felvonultak, ezzel is csalogatva a lakosságot
a Mohácsy Ferenc Faluházba, ahol Juhász
Zsolt az izsáki tésztaüzem kereskedelmi vezetője támogatásával pásztortarhonya várta
a vendégeket. A rendezvényt Deák István a
Pegazus egykori tulajdonosa, és Szaszkóné
Szentmiklósi Mónika az alapítvány elnöke
nyitotta meg. Festmények, fotók ,gobelin, fafaragások kiállítása tette látványossá a helyszínt. Kiállítok voltak: Deák István és felesége
Tóth Maja (festmény) fiuk (grafika) és Maja
édesanyja Tóth Gáborné (gobelin). Kecskemétről Vincze Ferenc repülőgép szerelő és
felesége Kata (festmény). Ágasegyháza kiál-

lítója Dr. Egeresi László és tanítványai (fafaragás). A színpadi produkciókat megelőzte Gulyás János unokájának és barátainak előadása
akik már tavaly is bizonyították tehetségüket.
A Gálaműsor közönségsikert aratott. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy a faluház megtelt
jó hangulatú, derűs emberekkel. Idősek és fiatalok egyaránt jól érezhették magukat. Fellépett a First Step Dance Club, az Idősek Klubja,
volt „Legényes” tánc, ágasegyházi hastáncosok, az Általános Iskola tanulóinak tréfás
jelenete. A produkciókat az Ágasegyházáért
Alapítvány színjátszóinak vicces mesejátéka
zárta. Köszönetet mondanak az alapítvány
tagjai a helyi Polgárőrségnek, az önkéntes
segítőknek, hogy jelenlétükkel segítették az
alapítvány munkáját. Adjon ez példát mindenkinek, hogy a kitartó, fáradságos önzetlen munka, ha szeretettből fakad meghozza
édes gyümölcsét.
Dókáné Kovács Erika

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Április 2-án meghívtam Rimóczi László
édességszobrász, grillázskészítő mestert,
aki nagy örömmel elfogadta a meghívást. Nagyon tetszett neki a mi kis falunk
és elmondta, hogy nagyon sok, szép alkotást tudok készíteni és, hogy bevezet
a kiállítások rejtelmeibe. Aminek picit
meglepődtem, de Bornemisszáné Icuka
biztatására elfogadtam. Így május 23-ára
meghívást kaptam Budapestre a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátói Múzeumba.
Ágasegyházáról többen is jeleztek, így 15

személlyel indultunk el. Nagyon sok grillázsalkotást megtekintettünk, melyet az
Ágasegyháziak nagy érdeklődéssel nézegettek. 13:30-kor volt az eredményhirdetés, amit már nagy izgalommal vártunk.
Elsőként a különdíjat, aztán a bronz, és
utólag az arany díjat kaptam. Az Ágasegyháziak nagyon örültek sikeremnek és
nagyon sok gratulációt kaptam. Köszönet mindenkinek, akik bevezettek a művészet világába.
Gyarmatiné Barta Edit

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
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Szociális Gondozási Központ
Pillanatképek az elmúlt hónapról
Bár az idő nem nagyon kedvezett a programjainknak
nem volt akadály előttünk és megvalósítottunk minden
eltervezett programot. Különösen nagy élményekkel gazdagodhattak klubtagjaink a IV. Generációk találkozóján, a
Nyílt lovardák napján és a petőfiszállási búcsúban.

találkozás. Az idősek kakaóval, szörpivel és szendvicsekkel vendégelték meg a gyerekeket és kísérőiket, majd búcsúzóul egy kis ajándékkal köszöntek el. A gyerekek az
idősek meghívását jókedvvel, közös játékkal és papírból
készített tavaszi figurákkal honorálták.

IV. Generációk találkozója:

Az idén negyedik alkalommal került megrendezésre a
Generációk találkozója. A cél, hogy az óvodás gyerekek és
az idősebb generáció találkozzon és közösen töltsenek el
egy kis időt. Megismerkedhessenek, kikapcsolódhassanak,
beszélgethessenek.
Mint minden évben az idén is nagyon jól sikerült ez a

Nyílt lovardák:

A Nyílt lovardák napja alkalmából klubunk is meglátogatta
a Tanyacsárda lovardáját. A klubtagok nagyon jól érezték
magukat. Bár esett az eső, ez nem volt akadály és minden
programon részt vettünk. Különösen jó hangulatban telt
a lovas kocsikázás, és az ebéd is, amikor a klub énekkara
hangját is megcsillogtatta a vizes pusztában és annak szép
csengését még a rossz idő sem tudta megtörni.

Egészségügy
Magasvérnyomás betegség /hypertónia/
A vérnyomás a vér által, az erek falára gyakorolt nyomást mutatja meg. Az ember optimális
vérnyomása 130/80 Hgmm vagy ez alatti érték.
Ha 140/80 Hgmm-nél nagyobb értéket mérünk
akkor már kóros értékről beszélünk.
Számos tényező közrejátszik a vérnyomásértékek kialakításában. Még egészséges emberben
is a vérnyomás értéke a korral fokozatosan nő.
Nagyon gyakori kérdés a beteg részéről hogy mi
okozza a vérnyomás emelkedést, tehát egy okot
szeretne megtudni. Mivel a vérnyomás kialakításában nagyon sok tényező játszik közre, egyértelműen nem tudunk megfogalmazni egy okot
mely felel a kialakult állapotért, hanem számos
tényező felel ezért. Azt mondjuk, hogy a magasvérnyomás betegség egy soktényezős, multifaktoriális betegség.
A vérnyomást a szív által percenként pumpált
vér, a perifériás ellenállás, a kiserek állapota határozza meg, mindezekre hat az idegrendszer és a
hormonális rendszer is. Ezek együttes működése
alakítja a vérnyomás értékét.
A magasvérnyomás betegség leggyakrabban
tünetmentes, akár hosszú évek is eltelhetnek
panasz nélkül. De a vérnyomásértékek fokozatosan emelkednek, és az erekre egyre nagyobb
nyomás nehezedik. Hónapok, évek múlva pedig
az érfal a nagyobb nyomás miatt megvastagodik és az ürege ezáltal beszűkül, nagy perifériás
ellenállást alakítva ki. Ezáltal a szív terhelése is nő,
mert egyre kisebb átmérőjű ereken szeretné átáramoltatni ugyanazt a vérmennyiséget. Kialakul
egy bűvös kör, mely súlyosbítja az elváltozásokat.
Ha nem kezelik és 140/80Hgmm -nél tartósan
magasabb a vérnyomás, leggyakrabban érszövődmények következnek be. A nagy nyomás
miatt az érrendszer gyenge pontjain elpattan
egy ér és a vér az érpályából a környező szövetekbe ömlik. Minden esetben súlyos állapot következik be, mert ha az agyban pattan el egy ér
akkor agyvérzés alakul ki, és az ér nagyságától
függ az, hogy a beteg túléli-e, vagy a fél testfele
lebénul és élete végéig ágyban forgatják és gondozzák. De megpattanhat az ér a szívben, vagy
mellkasban is. Mindenik állapot súlyos következményekkel jár. A magasvérnyomás klasszikus
leggyakoribb tünetei, a fejfájás, szédülés, szív-

dobogásérzés, kipirulás, mely főleg hajoláskor,
terheléskor fokozódik. A kezelés hatására ezen
panaszok fokozatosan megszűnnek.
A betegség felfedezése nagyon egyszerű mert
csak vérnyomást kell mérni. Rendszerint a higanyos mérő a legpontosabb. A csukló és a digitális
mérők érzékenyebbek és nagyobb a mérési hibahatár. Mivel a stressz, a terhelés és sok minden
befolyásolja a mért értéket, célszerű 10 perces pihenés után mérni. Ne dohányozzunk, ne igyunk
kávét és alkoholt se.
Legjobb két mérést végezni 5 perc különbséggel. Nagyon fontos a beteg által otthon nyugodt
körülmények között végzett mérés, csak ezt mindig ugyanazzal a mérővel kell elvégezni. A két
karon rendszerint ugyanazt az értéket mérjük,
de ha a beteg azt észleli hogy valamelyiken kissé
magasabb akkor mindig a magasabb értéket kell
figyelembe venni és ezen a karon mérni.
Ha a vérnyomás három különböző, legalább
egyhetes időközzel mért értékeinek átlaga nagyobb mint 140/90Hgmm akkor Ön magasvérnyomás betegségben szenved. Ilyenkor haladéktalanul el kell kezdeni a kezelést.
Nem gyógyszeres kezelést az enyhe vérnyomás emelkedés esetén célszerű megkísérelni.
Ha nincsenek társbetegségek de vannak rizikó
tényezők, akkor ezeket kell megszüntetni, életmódot kell váltani, a testsúlyt csökkenteni, alkohol, dohányzást el kell hagyni. Egészségesen kell
táplálkozni, kevés sóval. Gyógyszeres kezelés a
súlyosabb eseteknél nélkülözhetetlen. Nagyon
sok gyógyszer közül választhatunk, ezeket hatékonyság, erősség, kor, nem, mellékhatás, ár
szerint válogathatjuk. A fontos az hogy a gondosan kitapasztalt gyógyszeradagot rendszeresen be kell venni, és a vérnyomást is mérni kell
legalább havonta. Sajnos ötven év felett igazolt
vérnyomásbetegség nem gyógyul meg, hanem
a betegnek élete végéig szedni kell a gyógyszereket. Viszont a jól beállított kezelés mellett
a beteg teljes életet élhet, panasza nincs, csak a
gyógyszereit kell szednie rendszeresen. Nem kell
rettegnie a magasvérnyomás betegség szövődményeitől, a vesegyulladástól, az infarktustól, a
szemfenék elváltozástól és a látáscsökkenéstől
sem.
Dr. Dull István

Petõfiszállási búcsú

A búcsú is jó hangulatban telt és külön öröm volt, hogy az
inkább vallási programokat kedvelő tagjainknak is tudtunk
kedveskedni olyan lehetőséggel amely az ők érdeklődési körüket is maximálisan kielégítették.
Vas Gabriella

A gyermek Istentől kapott ajándék
Tévedés azonban azt gondolni, hogy a
szülőnek joga van bármit megtenni vele. A
szülő feladata nem más, mint, hogy szeresse, felnevelje gyermekeit, azzal a céllal, hogy
felkészítse őket az önálló életre, és semmiképpen nem azért, hogy magához láncolja
őket egy életen át.
Sokan abba a hibába esnek, hogy gyerekeiknek szeretnének mindent megadni, ezáltal
túl engedékennyé válnak és elkényeztetik
őket. Ilyenkor a gyermekek személyisége
torzul, ami komoly lelki problémákat okozhat akár egész életük folyamán.
A Biblia szerint hasznos a jóra ösztönző nevelés és a megfelelő fenyítés. Jó, ha a gyermek időben megtanulja, hogy mit szabad
és mit nem, és tud különbséget tenni jó és
rossz között. Így válik egészséges személyiséggel rendelkező érett felnőtt belőle.
Mi az elkényeztetés? Mikor elkényeztetett
egy gyerek?
A gyereknek el kell fogadnia azt, hogy nemet mondunk neki. Ha erre képtelen, akkor
elkényeztettük. Nagyon gyorsan tanul csemeténk. Hamar világos lesz számára, ha elég
hangosan és kitartóan ordít, akkor előbbutóbb megkapja azt, amit akar, akkor is, ha
korábban azt mondtuk neki, hogy nem. Ezzel a reakciónkkal viszont azt tanítjuk meg
neki, hogy nem kell komolyan venni ezt
a nemet. Tudatosul benne, az lesz, amit ő
akar, nem számít a szülő véleménye.
Az elkényeztetett gyerek tehát nem attól
az, hogy „mindent megkap”, hiszen egy szegényebb körülmények között élő családban
is előfordul ez a jelenség. A fontos az, hogy
milyen módon, milyen előzmények után kap
meg valamit.
* Ha hisztivel, sírással, dühöngéssel zsarolta
ki, akkor az azt bizonyítja, hogy beadtuk a
derekunkat, ő győzött.
* Ha végül úgy engedtük el valahová, hogy
előadta a nagyjelenetet a „nem is szeretsz
engem” című műsorban, és bűntudatunk
lett emiatt,
akkor biztosak lehetünk abban, hogy a legrosszabbat tettük vele, aminek ő fogja később meginni a levét. A környezete ugyanis
nem lesz olyan elnéző, mint a mi anyai-apai
szívünk, és nem fogja tolerálni ezt az érzelmi

zsarolást.
Az első és legfontosabb, hogy alakítsunk
ki tudatos stratégiát a gyerekneveléssel kapcsolatban. Legyenek elveink, amikhez igyekszünk ragaszkodni (persze nem tűzzel-vassal,
csak a józanság határain belül). Ne engedjük
meg magunknak azt a luxust, hogy hagyjuk
sodortatni magunkat az árral, mindig a pillanatnyi érzelmi állapotunknak megfelelően
döntünk, esetleg gyakran ellentmondásosan. Csak akkor tudunk számon kérni szabályokat, ha előtte megalkottuk, megtanítottuk, és magunk is betartottuk azokat.
A szakemberek többsége szerint a kisgyerekek igénylik a korlátokat, vagyis szeretik
tudni, hogy mikor meddig mehetnek el.
Persze folyamatosan feszegetik ezeket a
bizonyos határokat, gyakran megpróbálják
átlépni, ledönteni, de közben éles szemmel
figyelik a reakcióinkat is. Ha megerősítjük
a határokat, akkor biztonságban érzik magukat, pontosan tudják, hogy amíg belül
vannak a korláton, addig nem lehet semmi baj. Viszont azt is meg kell tanítanunk,
hogy a határok tudatos(!) átlépésének következményei vannak. A fegyelmezést nem
hagyhatjuk ki stratégiánkból, a jutalmazás és
büntetés rendszerének kidolgozása nélkülözhetetlen.
A másik fontos dolog, hogy ne essünk át a
ló másik oldalára: ne ragaszkodjunk köröm
szakadtáig az általunk alkotott szabályokhoz. Ha a gyerek érvekkel (nem dühöngéssel!) megpróbál más belátásra bírni minket,
gondolkodjunk el rajta, hogy megváltoztatjuk eredeti álláspontunkat. Ezzel megtanulja, hogy mi a sikeres, elfogadott, célra vezető
kommunikációs stratégia: a véleményalkotás, érvelés, meggyőzés, és mi a helytelen:
sírás, kiabálás, lázadás, zsarolás.
Talán manapság nem olyan divatos ez a
megközelítés, amivel befejezem gondolatmenetem, de szerintem mindenképpen
működőképes:
A gyereknek meg kell tanulnia, hogy a
szülő a FŐNÖK !!! Ez jelent vezetést, irányítást, befolyásolást, de jelent:
végtelen szeretetet, elfogadást, felelősséget, védelmet is.
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
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Vallási élet
KEDVES
OLVASÓ!
Június hónap végén emlékezik meg a katolikus egyház Szent Péter és Szent Pál
apostolokról.
Az ünnep eredete igen
ősi, hiszen mindketten a
Néró-féle
keresztényüldözés idején haltak vértanúságot, az Egyház pedig
már a III. század közepétől
megülte tiszteletüket ezen
a napon. Életük szép példájából most csupán egyetlen
momentumot
szeretnék
kiemelni, azt a momentumot, amely egész életüket
meghatározta, ez pedig
nem más, mint a tökéletes
Istennek adottság, a tökéletes Krisztus-követés. Valaki
egyszer azt mondta, hogy
senki sem születik szentnek, hanem mindenkinek
magának kell azzá válnia.
Ismerjük Szent Péter és Pál
apostolok életét. Tudjuk
róluk, hogy mindketten
buzgó, Istent kereső emberek voltak, ami akkor is
igaz rájuk, ha Istent nem is
mindig azon az úton keresték, amelyet az Úr kijelölt
számukra. Isten azonban
- ahogy azt egyik szentatyánk írja - a lehetőségek
Istene, a folytonos újrakezdés Istene. Soha nem mond
le az emberről, hanem újra
és újra kopogtat szívünk
ajtaján, egészen addig, míg

be nem bocsátjuk Őt oda.
Így tett Péterrel és Pállal is,
akik miután végre megértették Isten valódi szándékát, az Ő üdvözítő szeretetét, képesek lettek arra,
hogy életüket is odaadják
ezért a szeretetért.
Rövid tájékoztatót szeretnék adni templomunk tervezett felújításáról.
A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett kisebb
települések középületeinek
külső felújítására. Ezzel a lehetősséggel élve pályázatot
nyújtottunk be a templom
és a közösségi terem külső
felújítására. Továbbá a közösségi terem vizesblokkal
való bővítésére. A dokumentáció elkészítése, pályázat megírása Ágasegyháza
Önkormányzatának segítségével vált lehetségessé.
A pályázatunk kedvező
elbírálása után a Kalocsa
Kecskeméti Érsekség jóváhagyását is megkaptuk. A
pályázatban nyert nettó 21
millió Ft - ot használhatjuk
- nagyon szigorú megkötésekkel - a tervezett
munkák finanszírozására. A
pályázati összeg meghaladja a 15 millió Ft-ot ezért a
törvénye értelmében közbeszerzési eljárást kell le-

„A bölcsesség kezdete
az Úrnak félelme!”

Példabeszédek 9:10

folytatni. Jelen pillanatban
ez történik. Az országos
Közbeszerzési Tanács által ellenőrzött és felügyelt
módon közbeszerzési felhívást kell közzétenni, vagyis
a munkát országosan meg
kell hirdetni. A közbeszerzésben
meghatározott
szempontoknak leginkább
megfelelő jelentkezővel lehet a munkát elvégeztetni.
Ha ezt a közbeszerzési eljárást nem folytatnánk le a
pályázatban nyer összeget
elveszítenénk. Törvényességi eljárásban és minden
egyéb pályázattal kapcsolatos ügyben az Önkormányzat messzemenő segítségét és támogatását ez
úton is köszönöm, mind a
magam, mind az ágasegyháziak nevében. A munkálatok kezdése a nyár második felében várható.
Befejeződött a tanítás az
iskolában. Véget ért 20092010-es tanév. A lap adta
lehetőséggel élve köszönetem szeretném kinyilvánítani, hogy mind az iskolában
mind az óvodában zavartalanul folyhatott a hitoktatás.
Mind a pedagógusoknak,
mind a diákoknak kívánok
jó pihenést és erőgyűjtést a
következő tanévre.
Farkas János
plébános

Babits Mihály:
Zsoltár gyermekhangra
Az Úristen őriz engem

Az Ő országát, a Békét,

mert az ő zászlóját zengem,

harcainkra süketségét.

Ő az Áldás, Ő a Béke

Néha átokkal panaszlom

nem a harcok istensége.

de Ő így szól: „Nem haragszom!”

Ő nem az a véres Isten:

Néha rángatom, cibálom: -

az a véres Isten nincsen.

tudja hogy csak őt kívánom.

Kard ha csörren, vér ha csobban,

Az is kedvesebb számára,

csak az ember vétkes abban.

mint a közömbös imája.

Az Úristen örök áldás,

Az Úristen őriz engem

csira, élet és virágzás.

mert az Ő zászlóját zengem.

Nagy, süket és szent nyugalma

Hogy daloljak más éneket,

háborúnkat meg se hallja.

mint amit Ő ajkamra tett?

Csöndes ő míg mi viharzunk

Tőle, Hozzá minden átkom:

békéjét nem bántja harcunk:

hang vagyok az Ő szájában.

Az Úristen őriz engem,

Lázas hang talán magában:

mert az Ő országát zengem.

kell a szent Harmóniában.

S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.

Ezzel az igével nyitottuk
meg és zártuk a 2009/2010
-es tanévünket.
Az a bölcsesség, amelyről az Ige beszél, csakis az
istenfélelem útján érhető
el. Az istenfélelem nem
félelmet jelent az Úrtól.
Ellenkezőleg! Olyan bizalmat jelent ez, amikor
az ember élete minden
idejében Isten közelében
akar lenni. Ez pedig nem
más, mint a hit. A hittanoktatás nagy feladata,
hogy az ismereten túl hitre segítse a gyermekeket.
Erre törekedtünk mi is a
tanév során. A gyerekek
megtanulták Isten mennyire szereti őket és hogy
mennyire fontos, hogy
ők is viszont szeressék Istent.
A 2009/2010-es tanévben 54 gyermek vett
részt a református hitoktatásban.
6 csoportban történtek a
foglalkozások:
1 óvodai csoport: 17 fő
1-2 osztályosok
csoportja: 9 fő
3-4. osztályosok
csoportja: 12 fő
5-6. osztályosok
csoportja: 9 fő
7.osztályosok
csoportja:4 fő

8. osztályosok
csoportja: 3 fő
A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye által
szervezett
hittanversenyen Kalocsán két korcsoportban indultak hittanos
gyermekeink.
Az alsós csoport résztvevői:
Vincze Luca Zsófia, Ürögdi Ábel, Tormási Izabella,
Marozsi Szimonetta, Domián Fanni, Boros Barbara, Józsa Gábor
A felső tagozatos csoport résztvevői:
Józsa Gergő, Ürögdi
Áron, Csiki Anett, Pap
Tamara Gréta, Sallai Lilla,
Polgár Mirjám
2010. május 30-án tanévzáró
istentiszteletet
tartottunk. Ezen az alkalmon az év során kiemelkedően teljesítő gyermekek könyvjutalomban
részesültek.
Így könyvjutalomban részesültek a hittanverseny
résztvevői. Voltak gyerekek, akik több mindenben
kiemelkedtek:
Kitűnő tanulmányi eredményt értek el református hittanból: Józsa Gábor, Ürögdi Áron, Sallai
Lilla, Polgár Mirjám, Petrányi Brigitta.

A gyermek istentiszteleteken a tanév során
23 gyermek vett részt. A
legszorgalmasabb gyermekek is könyvjutalomban részesültek: Domián
Fanni, Tormási Izabella,
Tormási Ádám.
Az ősszel induló fafaragó szakkört nagyon megszerették a gyerekek, és
hűségesen jártak hétrőlhétre, hogy tanuljanak,
alkossanak. A Faluházban
kiállításon láthattuk a
gyermekek által készített
faragásokat is. Dicséretet
érdemelnek a gyermekek
szorgalmukért,
kitartásukért, és a szép alkotásokért. Most a csoport
református tagjait szeretném kiemelni: Petrányi
Brigitta, Petrányi Sándor,
Szaszkó Zsolt, Domián
Zoltán
Így zártuk az idei tanévet, sok élménnyel és
örömmel, és Isten kegyelmében bízva folytatjuk a
megkezdett munkát a következő tanévben.
Áldás, békesség!
Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó
református lelkipásztor

Az Ágasegyházai
Református Egyházközség
alkalmai, programjai:
Nyári szünetben kéthetente szerdán 16 órától fafaragó
szakkör
Nyári szünetben a Baba-Mama Klubokat előre egyeztetett időpontban tartjuk.
Június 20. vasárnap 10 órakor istentisztelet
Június 27. vasárnap 10 órakor istentisztelet
Július 04. vasárnap 10 órakor istentisztelet (énektanulás)
Július 11. vasárnap 10 órakor istentisztelet
Július 18. vasárnap 10 órakor istentisztelet
A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói
járulék fizetésére, lelkigondozásra, beszélgetésre.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra!
Éljünk a lehetőségekkel!

2010. június
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Civil szervezeteink életébõl

A múltról elmélkedtünk a hosszú úton...

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub nosztalgiázása a tervnek megfelelően történt május 24-én. Az idő is kegyes volt hozzánk,
ragyogóan sütött a nap és kellemes meleg volt. Két lovas
kocsival vágtunk neki a pusztának. Sok eső esett az előző
napokon, így üde volt a természet, s kárpótolt a rengeteg, éppen akkor nyíló virág a kietlenségért. Ami mindenkit
meglepett az a tengernyi árvalányhaj látványa volt.
Útközben láttuk Francia-Kiss Mihály tanyáját, majd „sorba
vettük” a hajdan virágzó gazdaságokat. Betértünk a Héjjas
major helyére, ahol csupán egy magasban kerengő réti sas
„tudatta” velünk, emberek ne zavarjátok nyugalmunkat.
Megérkeztünk fő úti célunkhoz, a valamikori iskola hely-

színéhez. Egy lelkes tanítvány az előző napon vághatta le
a füvet, s helyezhette el a friss virágait a kereszten, nekünk
„emlékművön”. Az iskola helyét benövő fák, bokrok üde
zöldek voltak, csak az eszeveszett madárcsiviteléstől volt
hangos a környék. A klubvezető helyettes, az Ágasegyháza monográfia írója tartott szakszerű ismertetőt, itt-ott
beleszőve magánjellegű visszaemlékezéseit is. Amit annyira
vártunk, a jázmin éppen teljes pompával virágzott, jelezvén
a 40 évvel ezelőtti ablakaink helyét. E szép környezetben
szavalta el Téglás Mihályné Petőfi Sándor Szülőföldemen
című versét, mellyel sokaknak könnyeket csalt a szemébe.
„Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!”
Úgy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel...
Húsz esztendő... az idő hogy lejár!
„Cserebogár, sárga cserebogár.”
Ugyancsak Téglás Mihályné és Kurucz Sándorné „terüljterülj asztalkám”-at varázsoltak a a társaságnak, a frissen
kaszált füvön. Szalámis, kolbászos kenyeret kínáltak, savanyú
uborkával. Mindenki odatette
még az otthonról hozott sütijét
és italait. A „nosztalgia-kávét”
Kókainé Erzsike főzte még otthon. Hihetetlenül jó ötlet volt a
tízórait elfogyasztani, a természet lágy ölén, a hatalmas, buja
fák karéjában. Meglepő volt,
hogy több ágasegyházi család is
érkezett ide, az idő alatt, míg mi
itt tartózkodtunk. A következő

állomás az elhagyott temető volt. A valamikori bejáratban
egy korhadt, kidőlt fakereszt fogadott bennünket, melyen
egy pléhtáblán jól kiolvasható, hogy kinek az emlékére
emelték. Szomorú és fájdalom volt látni! Öt-hat sír helye kivehető még, a temető többi részén se fejfa, se kereszt nem
látható, csupán gaz és kinőtt bokrok. Döbbenet! Oláh Imre
mesélte, hogy közeli rokonát még 1960-ban vagy 1961-ben
oda temették. Pedig az ott nyugvó emberek többet érdemelnének...
Joó Lajos, a lovas fogatok tulajdonosának javaslatára, egy
jó kerülővel, a Daruhátat és a Nyakvágót érintve indultunk
Sándortelep felé. A temetőt éppen csak elhagyva, állt valamikor Prikkel Piroska a csinos, lovas
kocsi hajtójának és szüleinek a tanyája. Különösen megrázó volt látnia
a tanya helyét jelző bokrokat. Sándortelep felé haladva, hiába kerestük
a régi gazdaságokat, nem találtuk,
csupán egy-egy bokor, fa jelezte a
helyüket. Láttunk viszont vízben álló
legelőket és gólyákat. A még működő, lakott tanyák között elhaladva
értünk be a faluba.
Nagyszerű élmény volt mind a résztvevőknek, mind a segítőinknek!
Szórád Istvánné ny.tanár

A Pécsi Püspökség vendége voltam

A Kovács Kinga
Emlékalapítvány nyári programja
Kedves ágasegyházi gyermekek, fiatalok! Ha nem tudjátok még mivel
töltitek a nyári szünetetek egy részét, javasoljuk jelentkezzetek a Kovács
Kinga Emlékalapítvány Kézműves és kompetencia fejlesztő táborába,
vagy a Nemzetközi Önkéntes Építőtárba. Ebben az évben a „Hetedhét”
tábor elnevezést kapta a két hét programja, amely „Színezd ki a tudásod”
jegyében zajlik, 2010 július 5 és 16 között. A programok reggel 8 órakor
indulnak 12 óráig, majd a két órás szünetben mindenkinek haza kell menni ebédelni, és 14 órától
ismét programok várnak benneteket délután 16 óráig. A tábor helyszíne ebben az évben a Faluház
átalakítása miatt még nem végleges, de mindenkit időben értesítünk a pontos helyszínről.
Jelentkezni lehet személyesen, e-mail-ben, telefonon vagy a kihelyezett jelentkezési lapok visszajuttatásával. A jelentkezési lapok leadhatók Balogh Juditnál, Galambné Marikánál, Kovácsné Marikánál, illetve az info@kingaalapitvanya.hu, email címre.
A programról pár szót: A kézműves foglalkozás keretében a Decoupage (szalvéta) technikával
ismerkedhettek meg. készíthettek faliórát, 3 D faliképet, és apróbb kiegészítőket az íróasztalra,
és naptárt a falra. Újságból kivágott képekből filmet készítünk, amit közösen alkotunk meg, ezt
szürreális forgatásnak nevezzük, szárnyalhat mindenki fantáziája. Betekintést nyerünk abba, hogyan
használhatjuk az internetet nyelvtanulásra, érdekesnek ígérkezik ez a program is. Mint ahogy a
„Tervezz és reklámozz” nevezetű foglalkozás is. Kiderül, mit tudunk létrehozni, sok haszontalannak
ítélt papírból, műagyagból, kiselejtezett függönyből, és mind ezt hogyan tudjuk reklámozni és képletesen eladni. A Nemzetközi Önkéntes építőtáborba a 13 éven felüli fiatalokat várjuk, akik szívesen
bekapcsolódnak a játszótér felújításába, ami már két éve okoz örömöt, de egyben látványosan elhasználódtak az ott elhelyezett játékszerek. A külföldről érkező fiatalok azért jönnek, hogy segítsék
ezt rendbe tenni, újra festeni, de ez mellett megosztják azokat a tapasztalatokat, amiket ők már
más országok táboraiban tapasztaltak.
Megtudhatjátok, hogyan vehettek Ti is részt 18 éves korotoktól, hasonló időnként elérhetetlennek
tűnő országok építőtáboraiban, és azt is mennyi előnnyel jár egy ifjúsági szervezet tagjának lenni.
Ha úgy érzed, ez a program neked szól, jelentkezz. A jelentkezéseket legkésőbb június 30-ig várjuk.
Kovács Kinga Emlékalapítvány munkatársai és önkéntesei

Irány Bonn!

Ahhoz, hogy a világban érvényesülni tudjunk, legalább egy idegen
nyelv ismerete szükséges. Nem hiába feltétele a diploma megszerzésének is, ami előtt jelenleg én is állok. Kisdiákként többször volt lehetőségem csereprogramban részt venni, amikor is bebizonyosodott,
hogy sokkal könnyebb külföldiek társaságában nyelvet tanulni, mint
egy tanórán. Ezért is pályáztam a Kovács Kinga Emlékalapítvány által meghirdetett németországi tanfolyamra, Bonnba, ahol is három hetet tölthetek egy
német családnál, közben intenzív nyelvtanfolyamon vehetek részt. Nagyon nagy lehetőségnek tartom, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy az ilyen esélyeket, amelyek a
nagybetűs életben való boldogulást segítik, ragadják meg. Ezáltal nem csak a nyelvtudásukat gazdagítják, hanem más kultúrákat is megismernek, és nyitottabbak lesznek a világra.
Rácz Renáta

Május 23-án, pünkösd vasárnap Pécsett
volt a Szőlő- és Bor Lovagrendek Nemzetközi Világtalálkozója. Az Izsáki Arany
Sárfehér Bor és Pezsgőrendet én és fiam
Agárdi Zsolt képviselte.
Délelőtt 9 órakor a püspökség pincéjében
fogadtak pogácsával, fehér és vörös borral.
Fél 10-kor a főtéri templomban, a Dzsámiban német nyelvű nagymisén imádkoztak
a lovagrendek. Az istentisztelet után a
főtéren, névre szóló táblák mögé felsorakoztunk. A résztvevő 70 lovagrend felvonult a belvárosi templomtól a kézműves
sátrak között a Szepessy szoborig. A bazilika előtti téren hűtött pezsgővel vendégelték meg a csapatokat. Ebéd a püspökség pincéjében volt, sertéspörkölt és rétes.
Ebéd után kóstolót kaptunk a püspöki
pince cirfandli fajtájú fehérborból. Délután
2 órakor idegenvezetővel bemutatták a
székesegyház nevezetességeit. 1909-ben I.
István alapította a püspökséget, 1991-ben
megkapta a bazilika rangot. Gyönyörűek

a falakra és a mennyezetre festett szentképek. Itt található Európa 3. legnagyobb
orgonája. A bazilika kincstárában felbecsülhetetlen alkotások találhatók, pl.: egy
alabástrom emlékmű (30 milliárdért nem
adták oda), falai arannyal vannak díszítve.
Az altemplom alapjait még a rómaiak építették a IV. században. Összességében a
bazilika látványa lenyűgöző.
Köszönöm ezt az élményt a katolikus
egyháznak és az izsáki Borrendnek.
Agárdi Imre

A nóta- és dalverseny eredménye
2010. május 29-30-án megrendezték az I. Egri Országos Nóta- és Dalversenyt. Településünkről Beremendi Schultz Henrik indult és 30-án vasárnap a
Nóta kategóriában átvehette az Aranyfokozat minősítő kitűzőt és oklevelet. Kimagasló eredményéhez gratulálunk.
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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.
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.: 76/388-352

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Páll-Lukács Csenge (an: Schilling Melinda),
Farkas Klaudia (an: Farkas Diána)
Házasságot kötöttek:
Virág Zoltán és Polgár Anikó
Elhunytak:
Hajagos János József (49), Káldi Hajagos
István (75), Duráncsik István (95), Flajsz
Lászlóné (Varga Judit) (87)

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
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

Megújult ABC
Olyan jó érzés, amikor valami új dolgot láthatunk, felújított
épületekbe léphetünk, hiszen ez nem csak a tulajdonosoké, hanem mindnyájunké, hiszen életünk, lakhelyünk része.
Hatalmas változáson ment keresztül kis községünk főúton
található ABC-je is. A buszon hazafelé utazva láttam, hogy
valami újítás történik a mindennap látogatott bevásárló
helyünkön. Ma már városba illő pompában várja a vásárlókat, ami jó benyomást kelt a községünkön átutazókban is.
Gyakran még ma is reflexszerűen a régi bejárati ajtó felől
lépnék be, de úgy gondolom, hamar megszokjuk a fotocellás ajtókat, ami mindenki számára kényelmet nyújt.
Fontos kitérnem negatívumra is. Gyönyörű beton virágosládák díszítik az üzlet bejáratát, amit a kiültetésük utáni éjszakán valaki eltulajdonított. Ma már újra virágok díszítik a ládát,
vigyázzunk rá! Nem csak a saját örömükre, hanem főleg a mi
örömünkre történik a változtatás, díszítés, hogy minél jobban
érezzük magunkat környezetünkben. Remélem ez a renoválás egy folyamat
elindítója, amely
nemcsak a faluközösség épületeit újítja meg,
hanem sok más
újdonság, újítás is
napvilágra kerül,
ezzel is színesítve
a falut.
Rácz Renáta

Múltunk Rejtvénypályázat
Tudja-e?

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

Nyári
alkony
Pirosra festette a nap a felhőket,
Mérges izzó fénye a széllel beszélget,
Most itt időm lejár, más országba lépek,
De holnap itt leszek, ne bántsd a felhőket.
Had jöjjön az áldás a magas felhőkből,
Had nőjjőn a fűszál a magyar mezőkön,
Eső had áztassa, én majd melengetem,
Magyar föld lakóit megörvendeztetem.
Duzzadjon a kalász, majd én megérlelem,
Ha majd arat a nép, megköszöni nekem.
Napfény és az eső, majd semmit sem érne,
Ha a lágy puha szél minket elkerülne.
Teljen meg sok kamra a magyar búzától,
Teljen meg sok hordó a jó magyar bortól,
Szegénység s a bánat minket elkerüljön,
Lágy kenyér s a jó bor asztalra kerüljön.
Írta: Makula Józsefné
Borika 2004.05.06.

REJTVÉNYPÁLYÁZAT
- SUDOKU
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!

1. Az ágasegyházi tanulók Fülöpházán a Szappanszék-tó
partján táboroztak. Ki szervezte és vezette a tábort?
a. Mohácsy Ferenc
b. Őri Tibor
c. Ballun Tibor
2.Kinek volt legnagyobb pálinkafőzdéje Ágasegyházán?
a. Szabó Sándor
b. Horváth József
c. Lengyel András
3. A felsoroltak közül kit köteleztek az 1950-es évek
elején otthona elhagyására illetve átadására?
a. Fekete Mihály
b. Katona István
c. Fakan István
4. Ki volt az alábbiak közül a Faluszépitő Bizottság
elnöke?
a. Agárdi Imre
b. Szórád István
c. Nagy Gyula
5. Kitől vette meg Kecskemét város Katolikus Egyháza
a Daruháti temető földjét?
a. Id. SZ. Tóth Károly
b. Zombori Imre
c. Prikkel László
A pályázat beküldési határideje: 2010. július 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Május havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/b, 4/c, 5/c.
Sajnos 2010. május havi pályázatunkra nem érkezett be
helyes megfejtés. A nyeremény a következő havi nyertesünket várja. Múltunk kutatásához kívánunk kellemes
szórakozást.
Szórád István ny. tanár

A megfejtők között tárgyjutalmat
sorsolunk ki.
Beküldési cím:
Mohácsy Ferenc Faluház
és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2010. július 5.
2010. május havi pályázatunk nyertese:
Patik Miklósné Ágasegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.
A nyertesnek gratulálunk!
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