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Múltunk
Az I. Világháborús emlékmű felállításának története. Érdekes, hogy az első világháború áldozatainak előbb volt
kőbevésett emléke Ágasegyházán, mint Kecskeméten.
Előzménye 1935. március havában történt, röviden így: Iskolás gyerekek a régi ágasegyházi templom romjait keresték fel. A szétszórt kövek között ülve, beszélgetés közben
az egyik hatodik osztályos leányka felemelt egy jókora
követ és ezt mondta: Ha ez a kő tudna beszélni, de sok
szépet, de talán még több borzalmat hallhatnánk most
tőle! - Ez a kő igenis tud beszélni, csakhogy nem a fülnek,
hanem a szívnek - válaszolt tanítójuk.
A történelmi beszélgetés után a tanulók hamarosan összeszedtek a régi templom köveiből egy kocsira valót. A
föld tulajdonosa, Csapó András féllábú hadirokkant, elszállította az iskola udvarába. Ezekből a kövekből készíttette
az emlékművet Csősz Lajos tanító, az I. számú népiskola
növendékeivel. A hősi halottak névsora kőtáblára vésve
került az emlékoszlop oldalára. Az ünnepélyes felavatása
1935. november 1-én volt. A műsor egyben jellemző az
akkori művelődési viszonyokra és követelményekre is:
- Himnusz
- Szavalt: Ballabás Irén
- Énekelt: Üveges Olga és Papp Erzsébet
- Szavalt: Csősz Erzsébet
- Beszélt: Hetessy Kálmán dr. ref. lelkész
- A zászlót felhúzta: Csapó András tanuló
- Szavalt: Takács Kató
- Beszélt: Károlyi Antal rk. plébános
- Énekeltek a IV-VI. osztályos tanulók
- Szavalt: Aszódi Imre
- A Gazdasági Kör nevében beszélt Fleischmann Oszkár
elnök
- Iskolás gyerekek szavaltak a zászlóról
- Beszélt: Nyúl Tóth Pál dr. iskolaszéki elnök
- Hiszekegy

Az emlékoszlop környékén lévő kertet a tanulók gondozzák. 1936-ban vasráccsal lett bekerítve. A kerítés Katona József régi síremlékéről került Ágasegyházára.
Az első világháború után az állam rendeletileg hozta
létre az egységes ifjúsági intézményét: a Levente egyesületet, melyet Ágasegyháza pusztán is megszerveztek. Ez
12-21 év között minden fiú részére kötelező volt. Célja:
katonai előképzés, másodlagosan pedig a testi nevelés,
melyet a sporton keresztül valósítottak meg. Biztosították a fegyelmet az ünnepségeken. Ez a szervezet 1944ben szűnt meg.

Röviden
Nemzetközi vendégeink:
Hetedhét tábor
Csiperó-Lauteri csoport

§

Önkormányzati
tájékoztató

Falunapi felhívások
Parlagfű elleni védekezés
Közlemény
Ez történt nálunk

Intézményi tájékoztatók
Programok
Civil szervezeteink élete

A bérmálási ünnepségen Dóka János és Bornemissza
Mihály leventék vigyáztak a rendre..
Az 1930/31-e tanévben Csősz Lajos tanító, majd 1935-ben
pedig dr. Halassy Sándor városi tb. fogalmazó tanulmányozta a tanyán élő családok élelmezését. Az eredmények
mindkét évben, nagy vonásaikban egyezőek voltak. „ A
téli étkezés anyaga csak háromféle: burgonya, bab és liszt.
A burgonya nagyon gyakran csak sóban-vízben. A bab
legtöbbször csak habarva. A liszt, mint kenyér, sokszor
csak egymagában, a főtt tészta üresen, „meztelenül” került tálalásra. A lebbencs és a tarhonya már előkelő helyet
foglalt el az élelmiszer rangsorban. Ritkán szakítja meg
ezt az egyhangúságot a kása, esetleg a káposzta. Húst
a legtöbb családnál csak „sátoros ünnepeken” láttak.”
Ezért kellett Csősz Lajos és feleségének megszerveznie az
iskolás gyerekek téli ebédeltetését. Ez volt egész Kecskemét határában az első ebédeltetési mozgalom. Évről évre
mind több szülő belátta az ebédeltetés célját, értelmét és
önkéntesen beálltak az ebédfőzők közé. Hat éven keresztül minden hivatalos segítség nélkül folyt az ebédeltetés,
majd Joós Ferenc felügyelő igazgató javaslatára pénzsegélyt utalt ki a város az ebédeltetés bővítésére, javítására.
Naponta átlagosan 120 gyermek ebédelt a Selyemhegyi I.
számú iskolában, Csősz Lajosné irányítása mellett.
(forrás: Ágasegyháza 1974.)(Folytatjuk. Szerk.)

Vallásfelekezeti hírek

Egyházi programok

Szórakozás

Rejtvénypályázatok
Múltunk
Suduku

Információ

Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség

Elérhetõség,
Hírdetésfelvétel

Nemzetközi vendégek érkeztek Ágasegyházára
Külföldi diákokat lát vendégül
Ágasegyháza lakossága és önkormányzata. A Kovács Kinga
Emlékalapítvány szervezésével, a
hazai Útilapu Hálózaton keresztül önkéntes diákok érkeztek

községünkbe. A brazil, cseh, lengyel, orosz, spanyol nemzetiségű
diákokat a hálózat táborvezetői
segítik a nyelvi nehézségek leküzdésében, hogy megérthessék
magukat a lakossággal. Vendé-

geskedésük idejének egy részét
munkával töltik, átfestik a játszóteret, festéssel felfrissítik a Szociális Gondozási Központ épületének lábazatát. A délután a játékos
ismerkedésé a falu fiataljaival. A
vendéglátásba tevékenykednek
az ágasegyházi családok is. nemzeti ételekkel, süteményekkel

kínálják vendégeinket az alapítvány szervezésével.
Lauterből, testvértelepülésünkről
és Bácskertesről közel harminc fő
gyermek és felnőtt érkezett településünkre. Ők a kecskeméti Csi-

peró Fesztiválon vesznek részt.
(Most ízelítőül pár képet közlünk. Az élmények, beszámolók
a következő lapunkban jelennek
meg.)

Borsodi Pálné
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala

18. Falunapunk!

FELHÍVÁS

Ágasegyházán 2010. szeptember 18-án ismételten megrendezésre kerül a
már hagyománnyá vált Falunap. A korábbi évekhez hasonlóan színes programokkal várjuk a kicsiket, a nagyokat, az ágasegyháziakat és a távolabbról
érkezőket.

Ágasegyházán ismét megrendezésre kerül az

„ÁGASEGYHÁZI VÁNDORFAKANÁL FŐZŐVERSENY”

Helyszín: Ágasegyháza központja, a Kossuth tér

a Falunap keretében.

A falunapi rendezvény nem csupán Falunap, több évre visszamenő hagyománya van. A falu apraját-nagyját megmozgatja, sőt az elszármazottaknak is
lehetőséget nyújt arra, hogy hazatérve találkozzanak egymással.
Testvérvárosunk delegációja is vendége lesz településünknek ezen a hétvégén.

A zsűri az ételeket 2010. szeptember 18-án, (szombaton)
12.30 órától értékeli.

Néhány a várható programok közül:
Vándorfakanál főzőverseny
Süteménysütő verseny
Szabadtéri színpadon egész délután színes műsorok
Szüreti felvonulás
Szüreti bál
Gyerekeknek egésznap játék lehetőség
Kirakodó vásár
A részletes programról a következő számban adunk tájékoztatást.
Mindenkit szeretettel várunk.

Figyelem!
A zsűri az értékelésnél a tálalás kreativitását is figyelembe veszi.
Jelentkezni 2010. szeptember 15-ig a versenybe benevezett étel, a név
és az elérhetőség egyidejű megjelölésével a következő címeken lehet:
Bornemisszáné Varga Ilona - Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. /rendőrségi szolgálati lakás/
Jancsó Mónika - Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076. Ágasegyháza, Kossuth tér 2. /Sportcsarnok/
Balogh Judit - Polgármesteri Hivatal
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Felhívás

parlagfű elleni védekezésre
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Használók figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szigorúan szabályozzák a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4).
bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (A föld használója nem
minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával.)
A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve 2010. június 30. napját követően
- a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül is - köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. Ennek esetén „közérdekű védekezést” kell elrendelni, mely azt jelenti,
hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos
hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult az érintett területre bemenni,
és ott a parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni, melynek összes költsége az
ingatlan használóját terheli.
Ágasegyháza Község Önkormányzat 12/2008. (X. 07.) sz. rendelete 16. § (2) bek. alapján az ingatlanok tulajdonosa (birtokosa, használója) nem csupán az általa használt ingatlan állapotáért, hanem annak utcai frontjával határos közterület (járda, gyep, stb.)
állapotáért is felelősséggel tartozik. Ennek elmulasztása esetén 20.000 Ft-ig terjedő,
többször is kiszabható pénzbírsággal sújtható.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság kiszabásának
van helye, melynek összege 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ennek vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot senkivel
szemben sem. A „közérdekű védekezés” és a növényvédelmi bírság összegét, meg
nem fizetés esetén az APEH hajtja be.
Kérjük településünk ingatlantulajdonosait, ill. használóit, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.
dr. Fazekas István jegyző

KÖZLEMÉNY
Az Országos Választási Iroda Vezetője 18/2010.(VI.25.) intézkedése I/2.pontjában foglaltak szerint a helyi választási iroda vezetőjének (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 4.§-a alapján) 2010. július 14-ig
kell megállapítani a településen megválasztható önkormányzati képviselők számát.
Ennek értelmében a KEKKH adatközlése szerint a 2010.évi önkormányzati választáshoz az érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők száma Ágasegyháza településen 1948 fő, ezért a hatályos rendelkezések alapján
a 2010.évi helyi önkormányzati választáson megválasztható képviselők számát Ágasegyháza településen 6 főben állapítottam meg.
dr. Fazekas István jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

A főzőverseny eredményhirdetésére a Falunapi műsor keretében
a nagyszínpadon kerül sor.
Várjuk azoknak a vállalkozó kedvű baráti társaságoknak a jelentkezését,
akik szeretnek főzni és szívesen meg is osztják titkaikat
az elkészítés fortélyairól!

FELHÍVÁS
Ágasegyházán ismét megrendezésre kerül az
ÁGASEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY
a Falunap keretében.
A süteményeket a zsűri 2010. szeptember 18-án (szombaton) 13 órától
a Sportcsarnokban értékeli.
Leadás helyszíne és időpontja:
Sportcsarnok
2010. szeptember 18-án, 11 és 12 óra között.
Figyelem!
Kérjük a résztvevőket, hogy a süteményeket aznap készítsék el,
és a zsűrizésre egy tányérnyi mennyiséget hozzanak!
Jelentkezni 2010. szeptember 15-ig a sütemények receptjének leadásával,
a név és az elérhetőség egyidejű megjelölésével a következő címeken lehet:
Bornemisszáné Varga Ilona - Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. /rendőrségi szolgálati lakás/
Jancsó Mónika - Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076. Ágasegyháza, Kossuth tér 2. /Sportcsarnok/
Balogh Judit - Polgármesteri Hivatal
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
A süteménysütő verseny eredményhirdetésére
a nagyszínpadon kerül sor.
Várjuk azoknak a vállalkozó kedvű ágasegyháziaknak a jelentkezését,
akik szeretnek sütni és szívesen meg is osztják titkaikat
az elkészítés fortélyairól!
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Országos döntőben a lányok

Ludas Matyi előadás

Ballagás

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség Országos Tanévzáró Fesztiválját június 12-én rendezték Budapesten a Népligetben. Megyénket
iskolánk csapata képviselhette, miután a megyei döntőn három győzelemmel az első helyen végzett. A Szűcs Szilvia, Tarcsi Klára, Sebők
Edina, Andrási Viktória, Tutó Andrea összeállítású csapatunkat két
izsáki lánnnyal egészítettük ki. A csoportmérkőzések során Veszprémet 3-1-re győztük le. Debrecennel 1-1-es döntetlent játszottunk, míg
Szederkénytől 3-0-ra kikaptunk. Sajnos a rosszabb gólkülönbség miatt
nem jutottunk tovább, de így is egy felejthetetlen napot töltöttünk
el a fesztiválon. Több száz gyerekkel együtt hallgattuk a himnuszt és
találkozhattunk válogatott futballistákkal.

A 6. osztályos színjátszók nagy sikerrel mutatták be a Ludas Matyi
tréfás változatát. A sikeren felbuzdulva a Szociális Gondozási Központ
tagjainak és a szülőknek újra előadták a darabot. Ott sem maradt el a
tapsvihar. Köszönet a betanító Vácziné Dávid Zsuzsanna tanárnőnek.

2010. május 29. Ballagás az óvodából
Eltelt egy év, elérkezett az óvodai búcsúzás ideje. A most ballagó
gyerekek bizony hiányozni fognak nekünk, ha elmennek az iskolába. Hiszen ők a legnagyobbak, a
legügyesebbek, sokat segítettek
nekünk, és a kisebbeknek. De ez
az élet rendje. Reméljük, hogy a
kapcsolat nem ér véget most, a
búcsúzkodással. Hiszen az óvoda
mindig nyitva áll az iskolások előtt
is, és reméljük azt is, hogy néha
meglátogatnak minket. Mi is nyomon követjük sorsukat, hiszen a
tanítónénikkel jó kapcsolatunk
van. Tudjuk, hogy megállják majd
a helyüket az iskolában, de arra
kérjük a szülőket, hogy mindig
mindenben segítsék őket, hogy
boldog gyerekekké váljanak. A
nyáron pihenjenek sokat, játszanak, hogy újult erővel kezdjék
meg az iskolát szeptemberben.
Találkozunk az évnyitón.

Közös főzés
Szociális Gondozási Központ meghívására a 8. osztályosok közösen
gyúrtak, főztek a nagymamákkal. A gyerekek nem vallottak szégyent,
aktívan részt vettek a programon, hogy aztán jó ízűen elfogyasszák a
közös eredményt.

Alapfokú Diákolimpia
A lányok és a IV. korcsoportos fiúk bejutottak a megyei döntőbe. A
fiúknak sajnos nem sikerült megismételni a tavalyi eredményt, mert
szoros meccseken jó játékkal, de a döntő pillanatokban hibázva nem
jutottunk tovább a csoportból. A lányoknak is ment már jobban a
játék, de ők azért odaértek a dobogó harmadik fokára. Gratulálunk a
harmadik helyezéshez.

Felújítás
2010. július elején nagyszabású
felújítás kezdődött az óvodában
az önkormányzat jóvoltából. A
tetőn kívül, szinte minden megújul, kívül-belül. Kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést
és felújítják a mosdókat. Lesz festés és a parkettát is újjá varázsolják. Reméljük, hogy ezt a nagy
munkát időben be tudják fejezni,
hogy a gyerekek szeptemberben
birtokba tudják venni a szép
óvodát.
Farkasné
Józsa Marianna
vezetõ ovónõ

Tanévzáró
Az alábbi tanulók értek el idén kitűnő eredményt. 1.o.: Galamb Alexandra, Simon Martin, Törökfalvi Alexandra. 2.o.: Cseh Kristóf, Németh Viktor, Váradi Renáta. 3.o.: Berta Alexa, Józsa Gábor, Szmetena
Bettina. 4.o.: Marozsi Szimonetta. 5.o.: Németh Norbert. 6.o.: Józsa
Gergő. Jeles tanulmányi eredmény. 5.o.: Sallai Lilla, Ürögdi Áron. 6.o.:
Balogh Anikó, Balogh Nóra, Papp Tamara. 8.o.: Gracza Izabella, Kullai
Anikó, Szíjjártó Petra, Szommer Dorina, Tóth Alexandra. Gratulálunk
a jó teljesítményhez!

Ártim János igazgató

Kirándulás
A tantestület a
tanévzárást követően egy közös kirándulással
búcsúztatta
a
tanévet. Megtekintették
a
Tiszakürti Arborétumot, majd a
Lakiteleki Népfőiskolával
ismerkedtek meg.

Csiperó

Mohácsi Ferenc Tanulmányi Alapítvány
Ebben az évben a kuratórium ülését megtisztelte jelenlétével
dr. Novákné dr. Mohácsi Katalin. Az ő beleegyezésével idén több
díjat adott ki a kuratórium. A díjazottak a következők:
A 8 év alatt nyújtott kiemelkedő teljesítményért,
közösségi munkáért:
Gracza Izabella és Szíjjártó Petra 8. osztályos tanulók.
A szózat-vers kategória győztese:
Sebők Edina 6. osztályos tanuló.
A legjobb énekes:
Tormási Izabella 4. osztályos tanuló.
Legjobb táncosok:
Tóth Alexandra és Cseh János 8. osztályos tanulók.
A 3000 méteres futás győztesi:
Polghár Mirjam 8. és Utasi Ferenc 7. osztályos tanulók.
A pénzjutalmat a tanévzáró ünnepségen vehették át.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Átalakítás alatt a
Mohácsy Ferenc Faluház
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
által támogatott Integrált
Közösségi és Szolgáltató
Tér pályázati megvalósítás
sűrűjébe érkezett a Mohácsy Ferenc Faluház.
Ágasegyháza Község Ön-

kormányzatának Képviselő
testülete 2008 évben elhatározta, hogy részt kíván
venni az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér kialakítása pályázaton. A többfordulós pályázati eljárás első
szakaszában Ágasegyháza
Község Önkormányzata az
IKSZT címbirtokosi státuszt
nyerte el, majd a második
szakaszban a tényleges
kialakítási lehetőséget. A
nyertes pályázatnak és az
Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Mohácsy Ferenc Faluház teljes
belső felújításon fog átesni.
A pályázat pozitív elbírálását követően meg kellett
oldanunk a faluházban lévő
tevékenységek zavartalan
működési feltételének a
biztosítását.
Első lépésben a több mint
5000 kötetes könyvtárat
kellett átpakolnunk a rendőrségi szolgálati lakás épületébe, ami nem volt kis
feladat.
A könyvtár teljes átköltöztetése és a könyvtári rend
kiépítése több mint 2 hetet
vett igénybe.
Ezután következhetett a
falugazdász és a hegybíró irodájának, (ami szintén
a rendőrség épületében
kapott helyet) és a számítógépteremnek az áthe-

lyezése. Az utóbbi a sportcsarnok felső szintjén lévő
varázsszobában kapott ideiglenesen ,,szállást”.
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
és a Boróka Népdalkör és
Citerazenekar Egyesület összejövetelei az Önkormány-

zat melletti szolgálati lakásba költöztettük (Kossuth
utca 21. szám). Ezek után
következhettek még az ott
maradt berendezések és
épülettartozékok (szekrények, függönyök karnisok
lámpa búrák, és elosztók...
stb.) leszerelése és biztonságos helyre történő elhelyezése. A költözködés során
felmerült kisebb nagyobb

zik az ürességtől.
A felújítás ideje alatt is
szeretettel várjuk mind a
fiatalokat, mind a felnőtt
lakosságot az új helyre
költöztetett
könyvtárba.
Költözködés ide-felújítás
oda az elmúlt egy hónapban mintegy 220.000.-Ftért érkeztek új könyvek a
könyvtárunkba. A szép új
könyvek kölcsönzése mellett a látogatónak lehetősége van internetezni,
napilapot olvasni. Fénymásolási lehetőség hozott papír ellenében szintén adott
a nyitvatartási időben. Fiatalok társasjátékozhatnak a
nyitvatartási időben.
A Mohácsy Ferenc Faluház
és Sportcsarnok július 2630 között tartja a szokásos
nyári táborát, ahol a tervezett programok között
szerepel pl. az éjszakai túrázás is. Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal a
könyvtárban dolgozó személyzethez.
A felújítási munkák kivitelezése még meg se kezdődött, de mi már bizakodva
várjuk a felújítás végét az

Állandó nyári
programok
a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban
Internet szoba nyitva tartása: minden nap 8 00 - 19 00

Aerobic
Hétfő 18.30 - 19.30
Szerda 18.00 - 19.00		
edző: Bús Szilvia

Kung - Fu
Kedd 18.00 - 20.00
Csütörtök 18.00 - 20.00		
edző: Serflek József

Hastánc
Szerda 17.00 - 18.00
Hastánc felkészítő
Szombat 08.30 - 10.00
Hastánc		
edző: Juris Renáta

Galéria Büfé

akadályokkal megbirkózva
igyekeztünk az átmeneti
időszakra minden szolgáltatásnak olyan megoldást
találni, mely a lakosság számára is könnyen megközelíthető, ezzel is segítve a
működés folyamatosságának biztosítását.
A csupasz falak látványa
sokakat meglepetten ér,
hiszen az eddig nyüzsgő és
élettel teli épület visszhang-

átadás napját, hogy ismét
megteljen élettel a közösségi házunk. Ez az épület az
ágasegyházi embereknek
épült egykor és az ágasegyházi embereknek az ő
örömükre kívánja Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felújítani, megszépíteni.
Bornemisszáné
Varga Ilona,
Vancsai Rúben

Nyitva minden nap a sportcsarnok galéria részén
6.00 - 20.00
Kínálatunkból:

kávé, capuccino, forró csoki,
üdítő, édesség,
hamburger, hot-dog, melegszendvics,

Gelato Italiano
fagyi-különlegességek:
- szilvásgombóc
- mozart
- bounty
- feketeerdő
- kürtöskalács
- tejszínes málna

Várunk mindenkit szeretettel!

Tájékoztató
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakításának pályázati megvalósítása alatt a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok szolgáltatásai a következő helyszíneken érhetők el:
Rendőrségi szolgálati lakás épületében:

Könyvtári szolgáltatás (+ fénymásolási lehetőség hozott
papír ellenébe)
Nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 12.30 -16.30, Péntek: 12.30
-18.00, Szombat: 7.30 - 11.30
Kossuth u . 21. (Önkormányzat szomszédságában
lévő szolgálati lakás):

Nefelejcs Nyugdíjas Klub klubdélutánjai hétfő délután
Boróka Népdalkör és Citerazenekar Egyesület próbái hétfő délután

Falugazdász
(Mikus Anikó)
Ügyfélfogadási
idő:
Szerda: 8.00-12.00
Hegybíró
(Kállai Gyula)
Ügyfélfogadási
idő:
Szerda: 8.00-10.00

Sportcsarnok:
Áthelyezett számítástechnikai szoba,
internetezési lehetőséggel
Hétfőtől-Vasárnapig 8.00-19.00
Baba-Mama Klub összejövetelei:
(előzetes megbeszélés alapján)
Tánc próbák : (előzetes megbeszélések alapján)
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Szociális Gondozási Központ
Gasztronómiai nap

Táborozás:

Első alkalommal rendeztük meg a gasztronómiai napot ami
kiválóan sikerült.
A nyolcadikos gyerekeket hívtuk meg az
intézménybe azzal a
szándékkal, hogy klubosaink megtaníthassanak nekik néhány
hagyományos étel elkészítését és tálalását.
Készült gulyásleves, húsleves, pörkölt bográcsban, barát füle,
káposztás tészta, lebbencs, rétes és palacsinta is. A finomságokat a zöldség pucolástól kezdve a tálalásig kis csoportokra tagolódva a gyerekek készítették egy-egy klubtagunk
vezetésével. A nap végén pedig közösen fogyaszthatták el a
finomabbnál finomabbra sikerült ételeket.
Az idősek klubja tagjai a gyerekek érdeklődésüket,
ügyességüket és pozitív hozzáállásukat egy-egy magyaros szakácskönyvvel jutalmazták, míg a gyerekek egy előadással hálálták meg az időseknek ezt a szép napot.

Mint ismeretes intézményünkben nyáron sem mondhatni nyugisnak az életet, ilyenkor kezdődnek a táborok, a
kirándulások stb. Így van ez idén is, elkezdődött a táborszezon. Elsőként az ágasegyházi gyerekek táborozhattak.
A ráckevei tábor jól sikerült a gyerekek jól érezték magukat és élményekkel gazdagon tértek haza.
Táborból az idén is bővelkedünk, aki lemaradt a ráckevei
táborról az részt vehet az építő táborban de ugyancsak
csatlakozhat az ide érkező ráckevei gyerekekhez is.

Kertészkedés:

Kirándulásaink:
Szentendrére 2010.08.25-én

Az utóbbi évekhez hasonlóan
az idén is népszerű a klubtagjaink között a kertészkedés, kert és
parkrendezés, így az idén is nagy
szeretettel és gondossággal van
művelve a „mi kis kertünk” ami
mára már kezdi is meghálálni a
sok-sok gondoskodást termés
formájában.

Erdély
2010.október.14;15;16;17

Indulás: 2010.10.14 -én 18 h
Díja: 35.000 Ft.Programok: Borszék; Gyilkos tó; Békás tó; Békás szoros;
Korond; Szováta; Parajd; Duráu, Csíksomlyó, Szárhely,
Kolozsvár; Szászrégen látogatás. Szállás: Roland panzió
***- Borszék. A befizetett díjak tartalmazzák az útiköltséget, útdíjakat, a szállásdíjat, kétszeri meleg étkezést és a
belépő díjakat. RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG: július: 10.000
Ft

Indulás: 6.00
Díja: 3500.Programok: hajókirándulás, múzeum látogatások, szabad
programok
A befizetett díjak tartalmazzák a hajójegyet, és az útiköltséget.
Jelentkezését 2010.08.13-ig várjuk, jelentkezése a díj befizetésével válik aktuálissá.
Utazás Temsa Opalin luxusautóbusszal!

Egészségügy
VÉRZSÍROK - Koleszterin és triglycerid

A vérzsírok fontos alkotóelemek minden emberi és állati sejtben mégpedig a setmembrán
összetételében játszanak fontos szerepet. Feladatuk elsősorban a sejtfal rugalmasságának
és képlékenységének megtartásában van. Ezen
kívül részt vesznek számos nagyon fontos hormon, a mellékvesekéreg és nemi hormonok
összetételében. A vérzsírok két harmadát a
szervezet állítja elő, egy harmadát pedig étkezéssel visszük be. Ez nagyon fontos tény, mivel
a kezelés módját határozza meg. A zsírok a
májon keresztül, epesavak formájában hagyják
el a szervezetet, kezdetben az epecsatornába
jutnak, az epehólyagba sűrűsödnek, majd a
vékony és vastagbél útján távoznak. A vérzsírok a táplálkozás során a bélcsatornába jutnak,
melynek nagy felülete elősegíti a felszívódást.
A bélfalon átjutva, kis zsírcseppeket alkot, és ez
kerül be a nyirok, valamint a vérkeringésbe. A
vér útján minden szervbe eljutnak.
A koleszterin mellett a szervezet másik fontos
zsírösszetevői a neutralis zsírok közé tartozó
Trigliceridek, melyek glicerinből és zsírsavakból
épülnek fel. A vérben szállító fehérjék segítségével keringenek és így történik az egyes sejtek
zsírfelvétele és leadása is. A vérben csoportosítva kétfajta vérzsír kering, az egyik a -jó koleszterin- HDL, melynek szerepe abban áll hogy
a már lerakódott koleszterint az érfaltól elválasztja, visszaszállítja a májba, így lebontódik és
kiürül. Így védve az érfalat. A másik a -rossz koleszterin- LDL, mely az erek támadófaktorának
nevezhető, hiszen ha a vérben magas a szintje
akkor a vérzsírok lerakódnak számos szövetben,
szervben de elsősorban az erek belső felületére.
Tulajdonképpen az érelmeszesedés kialakulásának folyamatát vázoltam fel. Nyilván, hogy az
érelmeszesedés egy sokkal bonyolultabb folyamat, nagyon sok tényező játszik közre de a fent
leírtak nagyjából vázolják ezt a folyamatot.
Ezeket a tudományosan bizonyított folyamatokat sokkal egyszerűbben is el lehet magyarázni.
Évekkel ezelőtt egyik betegemnek próbáltam

Adományok

Az EU Élelmiszersegély Program 2010
keretén belül az elmúlt hónapban újra
lehetőségünk volt segíteni a hátrányos
helyzetű lakóinkat.
Több kiló cukor, keksz és liszt került
kiosztásra. Mivel lehetőségeink ezúttal
nagyon korlátozottak voltak csak a
legkisebb jövedelemmel rendelkezőket tudtuk adományainkból segíteni.

megfogalmazni az érelmeszesedés lényegét,
és a magyarázat után a beteg azt felelte, hogy
nagyon jól ismeri ö a zsírokat, hiszen minden
évben több disznót is vágnak, és a feldolgozás
során a zsíroknak az a tulajdonsága hogy mindenre lerakódnak, minden zsíros lesz, rengeteg
detergenset kell használni, hogy a lábosokról,
meg mindenről lemossák. Ő úgy képzeli hogy,
ugyan úgy lerakódik az erekbe is. De tovább
fűzte a gondolatot és mivel disznóvágás során
friss pecsenyehúst is szoktak sütni, az pedig csak
disznózsírba sütve jó, mégpedig jól megsütve,
ezért gyakran odaég. Nos amikor a serpenyőből
súroljuk ki az odaégett zsírt, gondoljunk az érfalra, mert arra is ugyanúgy lerakódik és -ráég- a
zsír.
A fenti tényekből következik, hogy laborvizsgálat során nemcsak a vér koleszterin-, triglycerid
szintjét, határozzuk meg, hanem az LDL és HDL
szintet is. Magyarországon rendkívül magas a
naponta bevitt zsírok mennyisége, elsősorban a
hagyományos magyar ételek miatt.A vérzsírok
csökkentésének egyik nagyon fontos eszköze a
zsírmentes diéta, mely megállítja a plakk-képzödést az erekbe, és akár javulást is eredményezhet. Ha a vérzsírok szintje meghalad egy adott
értéket, akkor viszont gyógyszer szedésére is
szükség lehet. Mert csökkenteni kell a szervezet
által szintetizált vérzsírok szintjét is. Még jobban
kell figyelni és kezelni a vérzsírokat már ismert
érbetegeknél, cukorbetegeknél, magas vérnyomásban szenvedőknél. De nagy jelentőséggel
bírnak az öröklött tényezők is.Ajánlatos hogy az
étrendbe több halat, olívaolajat, zöldséget, gyümölcsöt , rostdús ételeket fogyasszunk. Egészséges embereknél kis mennyiségű vörös bor fogyasztása is megengedett, de ezt csak nagyon
félve és halkan szokták említeni az orvosok.
A vérzsírok értékei diétás tanáccsal, életmódváltozással, és gyógyszeres kezeléssel csökkenthetők, ezáltal csökken a szívinfarktus, az agyiérbetegségek előfordulása.
Dr. Dull István

ÜZEMORVOSI SZOLGÁLTATÁS
Ballószögön és Kecskeméten
DR. BODONHELYI ZSOLT
+36-30-8530661
E-mail:bodonhelyi@gmail.com
Teljeskörű és testreszabott
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
nyújtunk kedvező feltételekkel.
ALAPSZOLGÁLTATÁS
* Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése a munkába lépés előtt
és munkakör változtatáskor.
* Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés
kérdésekrol.
* Időszakos alkalmassági vizsgálatok az előírás szerinti időközönként.
* Indokolt esetben soron kívüli orvosi vizsgálatok végzése.
* Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása a munkavégzés és a munkahely egészségkárosító hatásának felmérése.
* Munkakörülményekkel, védőfelszereléssel kapcsolatos felvilágosítás.
* Foglalkozási betegségek vizsgálata, gondozása, bejelentése.
A fentieken kívül minden olyan szolgáltatást biztosítunk,
amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS
* Gépjárművezetői és fegyverviselési engedélyhez szükséges vizsgálatok elvégzése.
* Menedzserszűrés kulturált környezetben várakozási idő nélkül hétvégén is.
* Kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati képzés.
Kérjen árajánlatot!
Fizetett hirdetés: AM8SBO-118551
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Vallási élet
Kedves
Olvasó!
Itt a nyár és ezért könnyed
olvasnivalóval szeretném
önök elé tárni a plébánia
„Historia Domus”-ának (a
ház történetének) egyes
részleteit. Ezen keresztül
jobban
megismerhetjük
településünk múltját és
rácsodálkozhatunk arra a
tevékeny önszerveződésre
ami a II. világháború előtt
a tanyák népét egységbe
fogta. Ágasegyháza mint
település 1952-ben vált önállóvá, korábban az alföld
fővárosának Kecskemétnek külterületeként Kat.
templomát viszont már
1926. október 24-én szentelték fel szent Mihály főangyal tiszteletére. Eléggé
kalandos történet vezet
el addig a dátumig amíg
a templom felszentelésére
sor kerülhetett.
1919-es esztendőről ezt a
bejegyzést találjuk:
„ Az ágasegyházi hívek a magyar történelem
legszomorúbb napjaiban
amikor a diktatúra előszele süvített végig az országon - nyújtották be a
kérvényt Bagi László helyettes polgármesternek,
akkori főgondnok úrnak,
akitől segítséget kértek a
hitetlenség ellen. Kérték
legalább havonként egyszer vasárnap küldjenek ki
áldozó papot, aki istentiszteletet és szentbeszédet
tartana a pusztai lakosságnak és a gyerekeknek
az iskola tantermében. Az
ügy eljutott Révész István
prelátus- plébános úrhoz
(nagytemplom plébánosa)
aki szívesen hallotta ennek
az elárvult szegény népnek a kiáltását és a mű út
melletti iskolánál a szentmise tartását engedélyezte. Egyben megkérte a ferencrendi atyákat, akik az
alföld hithirdetésében annyi érdemet szereztek már,
hogy vállalják el a kezdeményezés nehézségeit itt
is. Páter Faragó Fábián házfőnök volt szíves az ügyet
magáévá tenni és elrendelte, hogy minden második

vasárnap a Selyemhegy
-i I. számú iskolában rendszeresen
istentiszteletet
tartsanak. Ugyancsak a jó
páterek voltak, akik 1919
március 16-án kijöttek ide
az első szentmiseáldozat
bemutatására.
Valóban
megható látvány volt a
hűvös szeles böjti vasárnapon, hogy özönlöttek a jó
hívek és jöttek 8 - 10 km-ről
is. És mennyi áhítat töltötte meg az a templommá
alakított iskolatermet. Egy
egyszerű asztalon, Krisztus
képe előtt misézett a szerzetespap, körülötte pedig
a tanyák népe merül imádságba. Páter Faragó Flórián és későbbi rendtársai
szívesen jöttek ki mindig
kocsin a városból az akkori rossz vasúti közlekedés
miatt. A hívek felváltva
ajánlották fel a fuvarozást.
Április 13-án megalakult az
első egyháztanács (egyházi
képviselőtestület névsora olvasható a H.D.-ban.)
Adományból a kis asztal
helyett oltárt állítottak, egy
kölcsön kapott kisharang
hívogatta össze a híveket
és kísérte ki a halottakat.
Június 17-óta Polyák István
lett megbízva a harangozással. 1920 Karácsonyán
már az éjféli misére is megkondult a harang. Örömkönnyek között csendült
fel a „Mennyből az angyal
...” és a többi szép egyházi
ének, amit Lávay Imre hegedűvel kísért és Ferencffy
József vezetett. 1921-ben
már az Úrnapi kőrmenetet
is megtartották. 1923-ban
már szűknek bizonyult az
iskolaterem. Ekkor kezdődött meg a templom építése. A sok jóakarathoz a
Gondviselő anyagi segítséget is nyújtott.”
Egy Hetényegyházán 1961
március 26-án kelt kézzel
írt levélből értesülhetünk
pontosan a történtekről.
A levelet Dr. Bodócs Gyula
írta az akkor itt működő
Károlyi Antal plébánosnak:
„Egyébként, ha nem un-

Sikari család temetkezési helye

Egyre több
gyümölcs!

tatja plébános urat elmondok egy igaz történetet. Sikari Kovács Mihály
egyetlen fiával (Zoltánnal)
együtt tanultunk Kecskeméten jó barátok voltunk
Zolival. Amikor Zoli barátom 1915-ben hazajött a
frontról már halálos beteg
volt. Ott voltam többször
a halálos ágyánál is. Miska
bácsinak én lettem a legjobb -ifjú - barátja és minden dolgában megkérdezgetett. Egyszer azt mondja
nekem, hogy szegény Zolinak nagy mauzóleumot
akar építtetni a Szentháromság temetőben. Erre
én a következőket mondtam neki:
Miska bácsi 100-200 év
múlva a temetőt úgy is kitelepítik a városból s akkor
vége a mauzóleumnak. A
szegény ágasegyházi katolikusok megkezdték a
templomépítést, de elfogyott a pénzük és most ott
áll félig sem készen. Építtesse fel a templomot, az
félezer év múlva is ott áll.
Kösd ki feltételül, hogy oda
temessenek benneteket.
Nagyon megörült a gondolatnak, fel is építtette,
sőt a plébánia épületet is,
ahova akkor a Szt. Ferenc
rendiek jártak ki. A templomszentelési ünnepélyen
- az ebéd egy nagy sátorban volt. Minden költséget
fedezett. Engem a jobbjára
ültetett, dacára, hogy nagy
emberek voltak ott kint.
Megnéztem akkor a nyugvóhelyüket is.
Sikari Kovács Mihály a 4
budapesti bérpalotából álló
vagyonát árvaház felállítására hagyta ( Kecskemétnek), akkori hadiárváknak,
később meg árvagyerekek
kaptak volna nevelést ingyen. Az idők változásai
folytán ez a nemes szándék
nem valósulhatott meg.”
Kedves Olvasó! Lassan
100 esztendeje, hogy mindezek történtek. Azóta sok
minden megváltozott körülöttünk és a nagyvilágban. A múltat ismerve lehet építeni a jövőt. Ebben
szerettem volna segíteni
úgy, hogy feledés homályába vesző múltunkat a
Histori Domus segítségével
felidézem. Az itt élő elődeink hogyan igyekeztek
lelküknek is hajlékot teremteni. Amennyiben érdeklődésüket ez a néhány
idézet felkeltette a Historia Domus ismertetését szívesen folytatom. Kívánok
testi - lelki erőt, munkájukra Isten áldását.
Farkas János
plébános

„Az én Atyám a szőlőműves. Minden vesszőt,
amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz,
mindazt pedig, amely
gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” János
15:1-2
Isten ellenőrzése alatt
állunk. Éles a szeme, életünk fáján minden gyümölcstelen vesszőt észrevesz és lemetsz. Nem
magától hullik le, Isten
vágja le. Gondoljunk a
Megváltónak arra a szavára: „akinek nincs, attól
az is elvétetik, amije van”
Itt Ágasegyházán nagyon
sok ember foglalkozik
szőlőműveléssel. Sok embernek van szőlője, sok
embernek van gyümölcsfája. Mindannyian tudjuk,
hogy a metszés után mi
történik. A vessző megszárad, a többi megszáradt ággal együtt összegyűjtik és tűzbe dobják.
Ég, de nem ég el. Félelmetes fokozatosság ez. Az
Úr senkit sem vet el, aki
Őhozzá jön, bármilyen el-

száradt élete legyen is. A
Megváltó minden bűnöst
elfogad, aki mássá akar
lenni. De ha kegyelmét
nyilvánvalóvá tette rajta, várja, hogy gyümölcs
jelentkezzék. Ha nem terem, akkor rettenetes az
ítélet. Nem akarjuk lefesteni a poklot, de borzalmas lehet Isten haragjának a tüzében égni.
Isten meg akar őrizni
ettől a sorstól, ezért tesz
meg mindent, hogy a
vessző több gyümölcsöt
hozzon. Isten tisztogató munkát végez, csak a
vadhajtásokat vágja le.
Véreznek, de nem véreznek el. Megszabadít az
életet akadályozó felesleges dolgoktól. Ha látszólag gyengévé is tesz,
erőnket akarja megsokszorosítani. Ha semmivé tesz, azt akarja, hogy
annál mélyebben gyökerezzünk meg benne. Nagyon óvatos, vigyáz, nehogy túl mélyre vágjon.
Engedjük, hadd dolgozzék Isten gondoskodó,
életünket irányító keze.
A hívő keresztyénnek

többnyire kis emberek,
akiknek hangja és befolyása nem hat messzire,
kezükbe nem sok szál fut
össze. A közélet nagy gépezetében ők csak a kis
kerék szerepét töltik be.
Gyümölcsük nem feltétlenül kiemelkedő, nagy
dolgokban
mutatkozik
meg; a legszebb gyümölcsöt a világ sokszor észre
sem veszi. Hűség a kicsin,
hordozó erő a nehézségek között, türelem,
szívélyesség -különösen
otthon- ilyen az észre
nem vett gyümölcs.
Van, aki a házon kívül
kedves, otthon azonban
zsörtölődő és fölényes.
Ez rossz gyümölcs. A házban lakóknak kell először
megízlelni a gyümölcsöt,
amit az Úr Jézus munkál
az övéiben.
Nekünk Isten dicsőségére kell élnünk; a legfontosabb gyümölcs a szeretet és a hálaadás.
Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó
református lelkipásztor

Az Ágasegyházai
Református Egyházközség
alkalmai, programjai:
2010. július 18.
2010. július 25.
2010. augusztus 1.
2010. augusztus 2-6
2010. augusztus 8.
2010. augusztus 15.

Istentisztelet 10 órakor
Istentisztelet 10 órakor
Istentisztelet 10 órakor
Hittantábor 9-17 óráig
Istentisztelet 10 órakor
Istentisztelet 10 órakor

A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigondozásra, beszélgetésre.
Augusztus 2-6-ig napközis hittantábort szervezünk.
A tábor minden nap 9-17 óráig tart. A táborba szeretettel hívunk és várunk minden óvodás és általános iskolás korú gyermeket.
A tábor díja: 1500 Ft / fő / hét
Jelentkezési határidő: július 20.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra!
Éljünk a lehetőségekkel!

2010. július
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Civil szervezeteink életébõl

Gazdaköri határszemle
Az Ágasegyházi Gazdakör
minden év júniusában meglátogat egy-két vállalkozót
vagy gazdálkodót. 2008ban a Kiskunsági Nemzeti Parkot és Oreskó Imre
pincéjét, 2009-ben Jávorka
Géza tehenész telepét és
Varga Árpád szőlészetét
látogattuk meg. 2010-ben
Frankó Zoltán lovas tanyáját, a régi iskola helyét, a
régi temetőt, valamint Hajnal János juhállományát tekintettük meg.

Június 6-án, 8:30-kor indult a csoport kb. 40-50
fővel. A fogatokat Prikkel
Piroska, Joó Lajos, Balla

tanultakat: könnyű ügetés,
kavaletti ( járó iskola), akadály ugrás, valamint lovardai alakzatok végrehajtása.
Végül aki lovagolni akart,
kettő kört nyeregbe ülhetett.
Antal, Hajagos József és
Tarcsi László hajtotta. Az
első állomás Frankó Zoltán
lovas tanyája volt. Fogadásunkra 4 kislányt küldött elénk lóháton. A gazdaságot
a házigazda mutatta be,
mindenkinek nagyon tetszett a szél és napenergia
által üzemeltetett elektromos berendezés, mellyel a
gazdaság villamos energia
szolgáltatását oldotta meg.
A gazdaság bemutatása
után a Frankó család étellel
és itallal vendégelte meg
a csapatot. Tóth Alexandra, Gracza Izabella, Bóna
Patrícia, Molnár Adrien bemutatták a lovas iskolában

Határszemlét
folytatva
megálltunk a régi iskola és
a temető emlékei mellett.
Az iskola múltját és történetét, egy itt tanult diák
Börönde Lászlóné mutatta
be. Beszélt az iskola megalakulásáról, a tanítókról,
az iskola létszámáról, a
kultúrálódási szerepéről és
sajnálatos lebontásáról. Ma
már csak egy szépen rendben tartott kőkereszt emlékeztet a múltra.
Sajnos a temetőből csak
néhány kőkereszt és egy kidőlt fakereszt maradt. Szomorú, hogy 50 év multával

apró csirke és a díszes tollazatukat mutogató pávák.
Visszaérkezés a dús program végett elhúzódott.
Ebédre fél háromkor érkeztünk Illés Attiláné udvarába. Az ebéd sertéspörkölt
újburgonyával és uborka-

az enyészeté lett.
A következő helyszín Hajnal János gazdasága és tanyája, ott a házigazda hosszan beszélt a saját maga
által kitenyésztett juhállományáról. Az itt található
kosok utóda magas hús és
gyapjúhozamot érnek el.
A faggyúréteg minimális
és rendkívül jó a takarmányhasznosítás. Nagyon
tetszett a csapatnak a sok

salátával, ami mindenkinek
nagyon ízlett. Cseh-Szakál
János és családja főzte. A
gazdakör tagjainak köszönhetően bőséges volt a süteménykínálat. Ebéd után
a háziasszony fáradozásait
egy csokor rózsával köszöntük meg. A délutáni
beszélgetés, borozgatás és
nótázás majdnem estig tartott.
A határszemlénk alkalmával sok új ismerettel és
gazdálkodási lehetőséggel
gazdagodtunk. Betekinthettünk a bemutatott gazdaságok munkájába, küzdésébe és fejlődésébe. Az
ez évi kirándulás is tetszett
a résztvevőknek és jövőre is
folytatjuk.
A program megvalósításában sokat segítettek a
fogatosok, Polyák Zoltán és
Illés Attiláné.
Agárdi Imre

Nefelejcs Nyugdíjas Klub - A várva várt találkozók
Rendkívül szívélyesek voltak a házigazdák, az ebéd
és kínálás szintén első
osztályú. A köszöntők elhangzása után következett az amatőr művészeti
fesztivál, mely magas színvonalával emelte a hangulatunkat.
Zenekarok,
táncok, jelenetek és szavalatok követték egymást.
Klubunk oklevelet és egy
szobrocskát kapott. Mindenki jól érezte magát, és
vidáman, élményekkel telve ért haza a kis csapat.
A nyár a nagy találkozók,
szabadtéri programok ideje. Számunkra különösen
kedvesek a bajai juniális
és a Tiszakécske Termálfürdőben megrendezett
nyugdíjas-találkozó. Mindkettőre kapott meghívást
klubunk, s így a legnagyobb örömmel tettünk
ezeknek eleget. Az égiek
is segítették utunkat, mert
az előtte és az utána való
napon is esett az eső, és
hideg volt.
A bajai juniálisra az önkormányzat
kisbuszával
utaztunk, melyet ez úton
is nagyon köszönünk. Igen
korán, reggel hatkor indult a lelkes kis csapat.

A fogadtatás nagyszerű
volt. Hatalmas sátrakban
foglalhattuk el helyeinket, ami hűvös, kellemes
közérzetet
varázsolt.

A tiszakécskei találkozó
előtt az időjárást illetően
ugyanaz volt a helyzet,
mint a bajai előtt. Hiába, szeretnek minket az
égiek! Nagy izgalom és
várakozás előzte meg a
tiszakécskei 10. jubileumi
találkozót, mert a rendkívüli színes, gazdag program kiegészült a fürdéssel,
ugyanis a termálfürdő területén zajlott a nagy esemény. Nagyon örültünk
Borsodi Pálné főszerkesztő-asszony felajánlásának,
a 12 fürdőbelépőjegynek.
Mint állandó rejtvényfejtő,
nyerte a Petőfi Népe rejtvénypályázatán a jegye-

ket sorozatban, melyet
nagy örömmel felajánlott
a klubnak. Köszönjük, és
további jó megfejtéseket
kívánunk. A program fél
10-kor kezdődött, és nagyon sokan voltak. Köszöntőt mondott Kovács
Ernő polgármester. A műsorban együttesek léptek
fel, közreműködött a helyi
Kéknefelejcs és Tubarózsa
citerazenekar, valamint a
Kécske Néptáncegyüttes.
A különböző községek
programjai vidámabbnál
vidámabbak voltak. Nagyon jó hangulatban telt
az egész rendezvény. Fi-

nom volt az ebéd, csak
hosszú sor vezetett odáig... Igen szép számú tom-

bolatárgy gyűlt össze, de
szép számmal nyertek belőle az ágasiak is. Hat óra
után indult haza a társaság, s hosszasan elemezték a látottakat, hallottakat, no meg a fürdőzést.
Lelkes sofőrünk, Somodi
Imre megmutatta nekünk
a víz pusztító erejét. A
haragos Tiszánk által elöntött tiszakécskei területet,
ahol néhol csak az üdülők
tetejét láttuk.
Ha jövőre hívnak bennünket, szívesen megyünk.
Ennyi vidámságot, jókedvet nem lehet kihagyni!
Szórád Istvánné
nyugd. tanár

Csiperó

Miért kellett
tönkretenni?
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Meghívó

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

Szeretettel meghívunk a
2010. augusztus 21-én, szombaton
az ágasegyházi lovas pályán tartandó
fuvaros lóversenyre
Programok:
8ºº

- Fogatok érkezése

8³º

- Pályabemutató, verseny szabályainak ismertetése,
sorsolás

8

50

- Megnyitó

9ºº

- Akadályhajtás

12ºº

- Csikósbemutató

13ºº

- Fogathajtók, segédhajtók ügyességi versenye

16ºº

- Eredményhirdetés

Gyerekeknek program:

pónilovaglás

Vendéglátás: Ungor Vendéglő biztosítja
A versenyben mindenki saját felelőségére versenyez,
az okozott károkért, balesetekért felelősséget
a rendező nem vállal.
Verseny célja: a fogatsport népszerűsítése, a versenyzési
lehetőség biztosítása amatőr fogatok részére, szabadidő
hasznos eltöltése.
Helyszín: Ágasegyháza Bajcsy-Zsilinszky u. (volt nádüzem)
Jelentkezni: 06-30-94-14-264 Nagy Imre
06-20-32-66-807 Tolvaj Norbert

Mindenkit szeretettel várunk

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!

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

Anyakönyvi hírek

1. Ki adományozta az Ágasegyházi-úti Iskolának a területet, ahol azt felépítették?
a. Zombori János
b. Zombori Imre
c. dr.Zombori László
2. Ki volt az a plébános, aki támogatással
szerzett pénzből új borítással látta el a rk.
templomtornyát?
a. Molnár Béla plébános
b. Váczi József plébános
c. Szabó József plébános

5. Ki szervezte hosszú éveken keresztül az
Apák bálját Ágasegyházán?
a. Ballun Tiborné
b. Hénes Imréné
c. Kasza Mihály

Születés:
Kalmár Réka ( an: Horváth Éva),
Szabó László (an: Völgyi Malvina),
Németh Noel (an: Antal Melinda)
Házasságkötés nem történt.

Elhunyt nem volt

Áraink:

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

4. Melyik nádgazdasági vezetőről nevezett
el a nép szigetet?
a. Pardi Lajos
b. Takács József
c. Zrinyi János

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-352

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

Tudja-e?

3. Ki kapott először az Ágasegyházi Gazdakörben Gazdakörért kitüntető címet és a
velejáró ajándékot?
a. Téglás Mihályné
b. Agárdi Imre
c. Tóth Imre

Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044
Óvoda Ágasegyháza, Óvoda u. 2.
Tel.: 76/388-014

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

Múltunk Rejtvény
pályázat

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési cím:
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati lakás)
A beküldés határideje: 2010. augusztus 5.
2010. június havi pályázatunk nyertese:
Farkas Istvánné Ágasegyháza, Kossuth L. u. 49.
A nyertesnek gratulálunk!

A pályázat beküldési határideje: 2010. augusztus 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára 6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati lakás)
Június havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/c,
3/c, 4/b, 5/a.
Pályázatunkra nyertese: Potoczki Istvánné
Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 1.
Nyertesünknek gratulálunk! Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.
Szórád István ny.tanár
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