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MúltunkMíg 1901-ben az Ágasegy-
háza puszta házainak száma 
104, lakóinak száma 749 fő 
volt, 1938-ban 240 házban 
már 1889-en laktak. Ígére-
tesen növekedett a tanulók 
száma is  Az „Öreg iskolá-
ban” Végh Endre tanító és 
méhészt 1916. október 1-től, 
Firtling Endre tanító követte 
1937. szeptember 1-ig. Nyug-
díjazásáig nagy türelemmel 
tanította az itt élő pusztai 
gyermekeket. Puritán jelle-
me lankadatlan szorgalma 
kitörölhetetlen nyomokat 
hagyott ezen a vidéken. 

Utóda Solymos Imre tanító 
1937. szeptember 1-én fog-
lalta el beosztását. Ebben az 
iskolában a városi iskolaszék 
1930-ban szervezte meg a 2. 
számú tanítói állást, melyen 
ez első tanító Ballus Béláné, 
Szél Ilona volt. Az egy tan-
termet váltakozva használ-
ták Firtling Endrével. Ballus 
Béláné után Kálmán Péter 
tanított váltakozva Firtling 
Endrével és Solymos Imré-
vel. Firtling Endre nyugdí-
jazása után helyét Szolnoki 
Emma vette át.

Firtling Endre tanító 

Az I. számú Selyemhegyi 
népiskolában (a mai Szo-
ciális Gondozási Központ 
épülete) is cserélődtek a 
tanítók. Lendvay Mihály 
tanítót Prikkel János, majd 
Pocsy Blanka helyettesítet-
te. Bognár Ferencné nyolc 
évig tanított itt, majd Csősz 
Lajos 1938. november 1-ig 
tanított ebben az iskolában, 
míg Kecskemétre választot-
ták meg további tanításra. 
A tanulók száma is fokoza-
tosan emelkedett, mely arra 
indította az iskola fenntar-
tóit, hogy megszervezze a 
II. számú Selyemhegyi nép-
iskola  (a mai Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola) tanítói 
állását, melyre Raffael Mar-
git tanítónőt választották 
meg. Mivel az iskola építése 
elhúzódott ezért váltakozva 
tanított egy tanteremben 
Bognár Ferencné-vel, majd 
Csősz Lajossal. Raffael Mar-
git férhez ment a Sándorte-
lepi iskolában tanító Lévay 
Lászlóhoz, így helyét özv. 
Sipos Károlyné foglalta el.

Sipos Károlyné (Bencsik 
Gizella) tanító

Ebben az időben nyílt meg 
az úgynevezett piac téren az 
új kéttantermes, tanítólaká-
sos iskola és megszűnt az I. 
számú népiskolában a válta-
kozó tanítás. Megszervezték 
a 3. tanítói állást, melyre Ja-
kabszállásról Villányi Pál taní-
tót nevezte ki az iskolaszék. 

A sándortelepi iskolában 
tanító Lévay Lászlót 1926-
ban Lakitelekre választották 
meg. Helyére Kelő Mária, 
Bábincky Margit, Puliusz Ist-
vánné, majd 1930. novem-
ber 1-től , tíz éven át Sza-
mossi Ferenc nevelte  nagy 
szeretettel az itt élő gyer-
mekeket. A puszta iskoláit 
Kecskemétről irányították a 
Községi Népiskolák Felügye-
lő Igazgatósága által.

Érdemes néhány adatot 
összehasonlítani. 1887-ben 
a „Daruháti” iskolában 56 
tanuló tanult. 1927-ben már 
öt iskolai tanteremben 320 
gyermek, míg már 1937-ben 
419 volt a tanulók létszáma.

Az alábbi képen Villá-
nyi Pál osztálya látható az 
1926/1927-es tanévben 

Forrás: Ágasegyháza 1974.)

I. számú Selyemhegyi népiskola

Bejártam Bonn utcáitMint, ahogy korábban 
is leírtam, a Kovács Kinga 
Emlékalapítvány által lehe-
tőséget kaptam Bonnba 
utazni, ahol három hetes in-
tenzív tanfolyamon vehet-
tem részt. A szállásom egy 
családnál volt, így kintlétem 
minden perce a német nyelv 
tanulásával telt. 

Az induláshoz közeledő 
napok egyre feszültebbek 
voltak, hiszen most utaztam 

először repülővel, ráadásul 
egyedül, így kicsit féltem, 
de csak jó élményeim vol-
tak ezzel kapcsolatban. Mi-
kor leszálltunk, találkoztam 
Barbarával, ő volt a német 
anyukám három hétig. Ér-
dekes volt, rögtön megis-
mertem, pedig csak egy-két 
képet láttam róla. Hazaúton 
sokat beszélgettünk, akkor 
nyugodtam meg igazán, lát-
tam, hogy mennyire kedves, 

sokat beszél, amivel ugye 
nekem sincs problémám. 
Hazaértünk olyan 11 kö-
rül, ettünk, majd mentünk 
a nyelviskolába, ahol úgy 
volt, hogy csak elbeszél-
getés lesz, de pont akkor 
kezdődött egy óra, így ki 
is próbálhattam, ami végül 
nehéznek bizonyult. Más-
nap eggyel gyengébb cso-
portba kerültem. Egy hét 
múlva visszatértem az első 
kipróbált csoportba, ahol 
hazautazásomig maradtam. 
Az órák pont olyanok vol-
tak, mint amire gondoltam. 
A tanáraim fiatalok voltak, 
sokat viccelődtünk, nagyon 
sokat beszélgettünk, nem 
erőltetve tanultunk. A cso-
portomban rengeteg nem-
zetiségű diák tanult, például 
Guineaból, Kínából, Iránból, 
Mexikóból, Olaszországból, 
Ukrajnából, Koreából, sok új 

kultúrát ismerhettem meg. 
A mai napig tartjuk a kap-
csolatot az internet segít-
ségével. Az volt a jó, hogy 
mindig tanultam újabb és 
újabb szavakat, még szóra-
kozás közben is, hiszen a kö-
zös nyelv, amit beszéltünk, a 
német volt, és ha nem értet-
tünk valamit, körülírtuk egy-
másnak. Lett egy nagyon jó 
barátom Jianping, Kínából, 
akivel megbeszéltük, hogy 
ellátogat egyszer Magyar-
országra. Nagyon tetszett, 
hogy nyitottak voltak kicsi 
országunk felé, mindig kér-
deztek róla, a szokásokról, 
a fővárosról, az ételekről. 
Volt, hogy az órán Ma-
gyarország volt a téma, a 
Balaton, a nokedli, a gulyás, 
mert az egyik tanárnőm 
sokat nyaralt a Balatonnál. 
A három hét alatt nagyon 
sokat túráztam, jártam az 

erdőket, sokat sétáltattuk 
a család kutyáját, minden 
annyira szép és rendezett 
volt. Az utolsó hétvégén a 
család fiaival csináltunk egy 
kerékpártúrát a Rajna men-
tén, voltam egy hatalmas 
bolhapiacon, japánkertben 
és még rengeteg csodás 
helyen. A család sokat spor-
tolt, nagyon egészségesen 
táplálkozott, ami jót tett 
nekem is, bár néha azért 

hiányzott a jó magyar kony-
ha. Így a végén még csak 
annyit, hogy elmondhatom, 
hogy ez volt életem eddigi 
legjobb élménye, köszönöm 
még egyszer a lehetőséget. 
Nagyon várom, hogy újra 
láthassam kinti barátaimat, 
így most azon vagyok, hogy 
megszerezzem a nyelvvizs-
gámat, majd kiutazzak is-
mét Bonnba.   

Rácz Renáta
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Önkormányzati választás: 2010. október 3.

Vitás ügyeink: a kerítés

Bosszantó pillanatnyi áramkimaradások

Környezetünkben szép-
számmal vannak olyan tár-
gyak, melyek évszázadok, 
sőt évezredek óta  hozzánk 
tartoznak, észrevétlenül kí-
sérik napjaink folyását, fon-
tos szerepet töltenek be 
hétköznapjaink során. Szük-
ségünk van rájuk, néha nél-
külözhetetlenek, azonban 
olykor mégis alapot szolgál-
tatnak arra, hogy miattuk 
még a „békeszerető” embe-
rek is egymással összevessze-
nek.  Ilyen - háborúskodásra 
nem ritkán okot adó - kísérő  
tárgya életünknek: az ingat-
lanunkat határoló kerítés, 
melynek létesítése, építése, 
elhelyezkedése, költsége-
inek viselése mind olyan 
probléma, amely könnyen 
válthat ki jó szomszédok 
között is nézeteltérést, vitát, 
sőt - urambocsá - olykor hol-
tig tartó háborúságot. Mivel 
pedig Ágasegyházán is szép-
számmal akadnak, akik az 
ingatlanjukat határoló kerí-
tés miatt  állnak egymással 
perben-haragban, ezért a 
tisztánlátás érdekében talán 
nem felesleges röviden átte-
kinteni a kerítésre vonatko-
zó legfontosabb rendelke-
zéseket.

Mindenekelőtt azt fontos 
megjegyezni, hogy ingatla-
nokat, földeket egymástól 
nem csak épített kerítés, 
de természetes sövény és 
mezsgye is elválaszthatja. 
Mindezek használatára a 
szomszédok közösen jogo-
sultak, de a fenntartás költ-
ségei is közösen terheli őket, 
mégpedig - a Polgári Tör-
vénykönyv megfogalmazá-
sa szerint - olyan arányban, 
amilyenben a 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendeletet 44. §-
a alapján az adott ingatlan 
tulajdonosait a kerítés léte-
sítésére lehet (illetve kell) 
kötelezni, ha arra önmaguk-

tól nem hajlandóak. Fontos 
megjegyezni azt is, hogy 
adódhatnak olyan esetek, 
amikor jogszabály alapján 
senkit nem lehet a kerítés 
létesítésére kötelezni. Ilyen 
esetekben a költség-meg-
osztás általában a határolt 
földhosszúság arányában 
történik. Természetesen a 
polgári jog szabályai sze-
rint annak általában nincsen 
akadálya, hogy a szomszé-
dok a fenti rendelkezések-
től eltérően állapodjanak 
meg a kerítés létesítésében, 
sőt annak sincs, hogy egyik, 
vagy másik ingatlantulajdo-
nos a saját telkén másik, új 
kerítést létesítsen. 

A kerítést általában oda 
kell helyezni, ahol az ingat-
lan-nyilvántartási térkép 
szerint a határvonal húzódik. 
Eltérésre csak az adhat ala-
pot, ha az ingatlan-nyilván-
tartási térkép hibás és ezért 
kijavításra szorul.  Lénye-
ges azonban hangsúlyoz-
nunk, hogy a földhivatalok 
az ingatlan-nyilvántartási 
térképet csak jogszabályi 
rendelkezés, vagy teljes bi-
zonyítóerejű okirat alapján 
módosíthatják, változtat-
hatják meg.

A kerítésnek teljes egészé-
ben a saját telken kell állnia, 
és annak kapuja a közterü-
letre (kifelé) nem nyílhat. 
Ha a kerítést a telek hátsó 
határvonalán a szomszédok 
közösen létesítik, ettől elté-
rően is megállapodhatnak.

Az ingatlan homlokvona-
lán álló kerítésen a közterü-
let használatát veszélyeztető 
megoldást (pl. szögesdró-
tot) csak a gyalogjáró szintje 
felett legalább 2,00 m ma-
gasságban és a kerítés belső 
oldalán szabad alkalmazni. 
A telek határvonalain tö-
mör kerítés csak legfeljebb 
2,50 m magassággal létesít-

hető. Amennyiben a telek 
határvonalán támfal építése 
is szükséges, a támfalon tö-
mör kerítés csak akkor épít-
hető, ha a támfal és a tömör 
kerítés együttes magassága 
a 3,0 m-t nem haladja meg. 
A telken belül az egyes kü-
lön használatú telekrészeket 
csak, nem tömör kerítéssel 
vagy élősövénnyel szabad 
elválasztani.

Azokban az esetekben, 
amikor a hatóság hivatal-
ból, vagy kérelemre rendeli 
el a kerítés létesítését,  az 
egyik legfontosabb szabály 
az, hogy a telek tulajdonosa 
(kezelője, használója) a telek 
homlokvonalán, továbbá - 
eltérő jogszabályi rendelke-
zés hiányában - az útról néz-
ve a jobb oldali telekhatáron 
és a hátsó telekhatárnak 
ettől az oldaltól mért fele 
hosszán köteles megépíteni 
és fenntartani a kerítést A 
két út között fekvő telket 
a jobb oldal meghatározása 
szempontjából olyannak kell 
tekinteni, mintha az a két út 
között - a szomszédos telek 
mélységének megfelelően, 
illetőleg a szomszédos telek 
megosztása hiányában, az 
oldalhatárok felezőpont-
jainál - meg volna osztva  
Oldalhatáron álló beépítésű 
területen kerítés létesíté-
sének elrendelése esetén a 
tulajdonos az oldalkerítést 
azon a telekhatáron köte-
les megépíteni és fenntar-
tani, amelyhez az építési 
hely csatlakozik. Saroktelek 
esetében a telek homlok-
vonalaival szemben fekvő 
mindegyik telekhatár oldal-
határnak számít.  Ha a telek 
oldalhatára a szomszédos 
teleknek egyúttal hátsó ha-
tára, arra a hátsó telekhatár 
szabályait kell alkalmazni.

Ha mélyebben akarnánk 
elmerülni a témában, bi-
zony még számos rendel-
kezést, jogszabályt kellene 
megismernünk. Én azonban 
úgy gondolom, hogy  - a 
közös kerítés kapcsán kirob-
bant - vita rendezésének 
csupán csak egyik feltétele 
a jogszabályi háttér ismere-
te. Ahhoz, hogy egy nézet-
eltérés során keletkezett 
konfliktust megfelelően 
kezelni tudjunk, természe-
tesen szükségünk van arra, 
hogy jogainkat, kötelessé-
geinket megismerjük, azaz 
tudjuk azt, hogy meddig 
mehetünk el vélt vagy való-
ságos igazunk védelmében. 
Ez azonban csak akkor bi-
zonyulhat alkalmas eszköz-
nek, ha párosul oly mértékű 
józansággal, önmérséklettel 
és megértéssel, amelyek az 
ilyen viták megoldásához, 
elkerüléséhez elengedhe-
tetlenül szükségesek.

Dr. Fazekas István
jegyző

Ágasegyházán  2010. szeptember 18-án ismételten megrendezésre  kerül a már ha-
gyománnyá vált Falunap. A korábbi évekhez hasonlóan színes programokkal várjuk 

a kicsiket, a nagyokat, az ágasegyháziakat és a távolabbról érkezőket.
Helyszín: Ágasegyháza központja, a Kossuth tér

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.

Szeptember 18-i Falunap tervezett programjai

A 2010. október 3. napjára 
kitűzött önkormányzati vá-
lasztásokkal összefüggésben 
néhány  fontos határidő-
re hívom fel Ágasegyháza 
választópolgárainak szíves 
figyelmét. Ezek - a jogsza-
bályokban meghatározot-
takhoz képest  - a teljesség 
igénye nélkül ismertetett 
időpontok és időintervallu-
mok tájékoztatást nyújta-
nak a helyhatósági választás  
menetéről és felhívják a 
figyelmet az azzal kapcso-
latos jogok rendeltetéssze-
rű  gyakorlására, valamint a 
kötelezettségeknek a meg-
tartására. A legfontosabb 
határidők tehát az alábbiak:
2010. augusztus 16. és 19. 

között a választópolgárok 
postai úton megkapják a 
névjegyzékbe történő fel-
vételről szóló értesítőt, az 
ajánlószelvénnyel együtt.
2010. augusztus 18. és 

22. között a Polgármesteri 
Hivatalban a  névjegyzéket 
közszemlére tesszük. (A 
névjegyzékből való kiha-
gyás, illetőleg törlés vagy a 
névjegyzékbe való felvétel 
miatt 2010. augusztus 18-tól 
augusztus 22-én 16.00 óráig 
lehet kifogást benyújtani.)
2010. szeptember 3-án 

16.00 óráig lehet a jelöltet 
bejelenteni a választási bi-
zottságnál.
2010. szeptember 6-án 

16.00 óráig a jelöltnek, ille-
tőleg jelölő szervezetnek a 
be nem nyújtott ajánlószel-
vényeket meg kell semmisí-
tenie. Az erről készült jegy-
zőkönyvet 2010. szeptember 
9-én 16.00 óráig kell átadni 
a választási bizottságnak. Ha 
a választópolgárt egy jelölé-
si fajtán belül több helyen is 
jelöltnek ajánlották, legké-
sőbb 2010. szeptember 7-én 
16.00 óráig kell nyilatkoznia 

arról, hogy melyik jelölést 
fogadja el.
2010. szeptember 13-át 

követően a helyi választási 
iroda vezetője a közszem-
lére tett névjegyzék másola-
tát a jelölt, jelölő szervezet 
kérésére átadja.
2010. szeptember 17-én 

16.00 óráig lehet bejelen-
teni a választási bizottságok 
megbízott tagjait.
2010. október 1-én 16.00 

óráig lehet személyesen 
vagy meghatalmazott út-
ján igazolást kérni, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet, 
hogy az legkésőbb 2010. 
szeptember 28-án megér-
kezzen az illetékes helyi vá-
lasztási irodához. Igazolást 
legkésőbb 2010. október 1-
én 16.00 óráig lehet kiadni.
2010. október 1-én 16.00 

óráig tekinthető meg a mó-
dosított névjegyzék a Pol-
gármesteri Hivatalban.
2010. október 3. a válasz-

tás napja. 2010. október 3-

án 00.00 óráig tart a válasz-
tási kampány. Kampányt 
folytatni 2010. október 3-án 
00.00 órától 19.00 óráig tilos. 
Az adatszolgáltatás adatait 
legkésőbb 2010. október 3-
án kell megsemmisíteni. Az 
erről készült jegyzőkönyvet 
2010. október 6-ig át kell 
adni az adatszolgáltatónak  
Az ajánlószelvényeket, va-
lamint a technikai nyilván-
tartást az illetékes választási 
iroda 2010. október 3-án 
megsemmisíti. 
2010. október 4-ig a vá-

lasztási bizottság a szavazat-
számláló bizottságok jegy-
zőkönyvei alapján összesíti a 
szavazatokat, és megállapít-
ja a választási eredményt. A 
szavazóköri jegyzőkönyvek 
egy példánya 2010. október 
6-án 16.00 óráig megtekint-
hető. 

dr. Fazekas István
jegyző

Helyi Választási Iroda 
Vezetője

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala több állampolgári bejelentésre megkereste az EDF DÉMÁSZ áram-
szolgáltatót a pillanatnyi áramkimaradások vizsgálatára, melyre 2010. augusztus 04-én adott hivatalos válaszukat 
lapunkban közreadjuk.

Tisztelt Ádám Józsefné!

Rögzített adataink alapján, a 2010. 05-06-07. hónapok-
ban összesen 12 alkalommal volt rövid idejű pillanatnyi 
áramkimaradás a településükön, mely magyarázatára az 
alábbi információt adjuk:

Tájékoztatjuk, hogy az Önök által is tapasztalt feszültség 
kimaradásokat a középfeszültség hálózaton valamilyen 
okból fellépő zárlati jelenségek okozzák. Ezen zárlatok az 
esetek többségében múló jellegűek, azokat általában utó-
lag nehezen felderíthető környezeti hatások okozzák.

A középfeszültségű hálózatainkon fellépő zárlatokat 
egy automatikus védelmi berendezés érzékeli. Ekkor ez 
a védelmi berendezés rövid időre feszültség mentesíti a 
hálózatot, a hosszabb idejű üzemzavarok megelőzésé-
nek érdekében.

Az Ön által is bejelentett jelenségek a hálózat üzemel-
tetésének velejárói, azokat teljes mértékig kiküszöbölni 
nem lehet.

A rajtunk kívülálló okok miatt bekövetkezett károkért 
nem tudunk felelősséget vállalni.

Javasoljuk, hogy a feszültségingadozásokra érzékeny be-
rendezéseiknek védelmében szünetmentes tápfeszültség 
forrást, vagy megfelelő módon kialakított túlfeszültség 
védelmi berendezést szíveskedjenek alkalmazni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Tisztelettel:
Nagy István

ügyfél és kereskedelmi kapcsolatok osztályvezető
Pakai István

                   szenior ügyfélkapcsolati menedzser 

 8:00  Kiállítások megnyitása
 8:30 „Vándorfakanál” főzőverseny indítása (helyszín:Pici Presszó előkertje)
 9:00  Ökumenikus istentisztelet a római katolikus templomban
10:00  „Helyünk szellemisége, múltunkban a jövőnk” konferencia
12:00 - 14:00 Versenyek értékelése
14:30   Szüreti menet indítása
15:00 - 19:30  Ünnepi műsor a szabadtéri színpadon (közben szórakoztató műsorok,   
 verseny  eredmények kihirdetése, felvonulók fogadása ...stb.) 
20:00   Nyitótánc, Szüreti bál 
21:30 Tűzijáték.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Csipero

Iskolai programjaink

Megújul az ágasegyházi 
óvoda épülete

Településünkön az óvoda 
épülete 1963-ban nyitotta 
meg kapuit. A kezdetben 
csak egy csoportnyi kisgyer-
mek fogadására alkalmas 
intézményt 1967-ben újabb 
csoportszobával, vizesblok-
kal, raktárhelyiséggel, szer-
tárral és óvónői szobával 
bővítették, ám ezt követő-
en - eltekintve a főzőkony-
ha kialakításától - már je-
lentősebb felújításra eddig 
nem volt mód és lehetőség. 
Ennek következtében aztán 
az épület állaga az évek, 
évtizedek során fokozatos  
mértékben leromlott, va-
kolata porladozni kezdett, 
vizesblokkjai, gépészeti és 
elektronikai berendezései, 
nyílászárói meghibásodtak, 
elavulttá váltak, esztétikai 
megjelenése jelentős mér-
tékben károsodott. Noha 
az idő előrehaladtával a 
helyzet mindinkább csak 
romlott,  a felújításhoz 
szükség pénz hiányában a 
sokasodó gondok megol-
dását esztendőről eszten-
dőre csak halogatni, odázni 
lehetett.

A 2009-es esztendő fo-
lyamán lehetőség nyílott 
elsősorban energetikai 
megtakarításokat szolgáló, 
„óvodák infrastrukturális 
fejlesztésére” kiírt pályá-
zat benyújtására. Ennek 
keretében tehát teljes fel-
újítást célzó igényt nem 
lehetett megfogalmazni, 
csak az óvoda épületét 
részlegesen érintő - minde-
nek előtt - akadálymentesí-
tésre,  a fűtés felújítására, 
a nyílászárók cseréjére, bi-
zonyos mértékű gépészeti 
és vizes munkák elvégzé-
sére lehetett pályázni oly 
módon, hogy az eredmé-
nyesség érdekében azt is 
vállalni kellett, hogy a cél-
ként megjelölt beruházás 
teljes költségeinek 25 %-
át az önkormányzat saját 
pénzéből önmaga fedezi. 
A pénzügyi felelősségvál-
lalás mértékét még növelte 

továbbá az is, hogy ilyen 
feltételek mellett végül  
úgy nyertünk támogatást, 
hogy nem kaptuk meg az 
általunk igényelt teljes ösz- 
szeget, a 20 millió forintot, 
ugyanakkor - mivel a meg-
változott körülmények el-
lenére sem akartuk vissza-
adni azt, amit meg kaptunk 
- a számunkra ténylegesen 
megítélt 12, 4 millió forint 
állami támogatáshoz még 
hozzá kellett tennünk az 
eredetileg vállalt önerőt (5 
millió forintot), s ezen fe-
lül még azt az összeget is, 
amely mindazoknak a mű-
szaki szempontból feltét-
lenül szükséges  munkála-
toknak a fedezetét képezi, 
amelyeket muszáj elvégezni 
(pl. burkolatok bontása és 
helyreállítása), de a kizáró-
lag pénzügyi szempontok 
alapján csökkentett állami 
támogatás miatt ezek más-
ként nem finanszírozhatók.

Bár a pályázat és a ren-
delkezésre álló pénzesz-
közök alapján tehát teljes, 
mindenre kiterjedő, komp-
lex beruházást az épületen 
nem lehet végrehajtani, 
mégis úgy vélem, hogy sok 
munkával, utánjárással és 
áldozatvállalással sikerülni 
fog az óvodát belsejében 
teljességgel, külsejében pe-
dig részben újjávarázsolni. 
Ez fontos és nagyon régi 
kívánsága  lakosságunknak, 
mely - úgy tűnik - sok idő 
után most végre megvaló-
sulhat. Gyermekeink uno-
kánk 2010. szeptemberétől 
immár minden szempontból 
megfelelő óvodaépületben 
nevelkedhetnek, miközben 
mód nyílik nemcsak egy 
harmadik csoport beindí-
tására, hanem a környezeti 
feltételek megteremtésével 
arra is, hogy az óvodai ne-
velés színvonalát a lakossági 
elvárásoknak megfelelően a 
jövőben egyre magasabbra 
emeljük.

Ádám Józsefné
polgármester 

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten 
az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Talál-
kozót. 23 országból 36 gyerekcsoport hozott színvonalas 
bemutatót a saját kultúrájából. A több száz vendég fo-
gadásából mi is kivettük a részünket. Lauterből, testvér-
városunkból 15 fiatal érkezett 3 kísérővel. Bácskertesről 
(Kupuszina) a testvériskolánk diákjai jöttek el 9 fővel 1 
kísérővel. 

Sajnos egyre nehezebb elhelyezni családoknál a vendé-
geket. Pedig a fogadó gyerekek is részt vehetnek a szín-
pompás, izgalmas programokon és jövő nyáron szinte 
ingyen üdülhetnek külföldön. Hiszen az itt vendégeskedő 
gyerekek települései egy hetes közös nyaralásra várják a 
mostani vendéglátókat. Ezúttal szeretném megköszönni 
a fogadó gyerekeknek, családoknak a segítségét. Völgye-
si Andrea, Dóra, Zsolt és Ádám, / Balogh Sándor, Máté, / 
Törökfalvi Alexandra fogadtak egy-egy bácskertesi tanu-
lót. Simon Zoltán, Martin, / Bátyai Attila, Kornél, / Bodor 
Levente fogadtak egy-egy, Csiki Anett pedig négy német 
diákot. Köszönet azoknak a családoknak is ahol nincs 
általános iskolás gyerek és mégis vendégül látták a ifja-
kat. Ádám Józsefné, Balogh Judit, Sztakó Mihály két-két, 
Kökény József egy német vendéget szállásolt el. Nálunk 
három bácskertesi vendég lakott. Köszönet még Tercsi 
Istvánnénak és Kiss Lászlónénak a sok finomságért, amit a 
héten sütöttek, főztek.

Fárasztó, de élményekben, programokban gazdag he-
tet tudhatunk magunk mögött. A vendég és a fogadó 
gyerekek is nagyon jól érezték magukat, amit az bizo-
nyít legjobban, hogy szívesen maradtak volna még egy 
hétig. Ebben a pár sorban nem igazán tudjuk visszaadni 
a találkozó hangulatát. A vasárnapi megnyitó ünnepség 
adta meg az alaphangulatot. Hétfőn délelőtt Frankó Zol-
tán lovas tanyáján kocsikáztak, lovagoltak a gyerekek. 
Délután a Kovács Kinga Emlékalapítvány kézműves tábo-
rában ügyeskedtek, majd közös sportolás következett. A 
több országból érkezett fiúk hamar megtalálták a közös 
hangot a focipályán. Kedd délelőtt a kecskeméti város-
háza dísztermét tekintették meg, majd a szabadidőköz-
pontban valódi „sárkányhajón” kóstoltak bele az evezés 
fortélyaiba. Délután a Nagytemplom tornyából fentről 
tekintették meg Kecskemétet. Majd következett a két 
csoportunk fellépése a központi nagy színpadon. Szerdán 
gyalogtúrával mentek ki az erdei iskolához, ahol megte-
kintették a kiállítást és az erdei tanösvényen a vidék élővi-

Lauteri csoport

Bácskertesi csoport

lágával ismerkedtek. Délután mindenki megtarthatta a sa-
ját maga készítette dísztárgyakat, bőr karkötőket. Utána 
közös játék és daltanulás következett. Magyar népdalokat 
tanítottak a német gyerekeknek, nagy sikerrel. Olyan jó 
hangulat alakult ki, hogy a bácskertesi lányok a végén 
táncra perdültek. A csütörtöki nap nagy részét a strandon 
töltötték a gyerekek. Hazafelé jövet a Vadaspark megte-
kintése még belefért az idejükbe. Pénteken részt vettek 
a Szent Korona fogadó ünnepségén és a koszorúzáson. 
Ezen a napon volt szabadprogram Kecskeméten. Délután 
a magyar csoportunk részt vett a Magyarok Napja ren-
dezvényen és újra felléptek a központi színpadon. Este 
táncház volt, majd megtekintették az István a király rock-
operát. Éjfél körül fáradtan kerültek ágyba a gyerekek. 
Szombaton a Csalánosi parkerdőben várta a gyerekeket 
rengeteg program. Lovas bemutatók, táncház, lövészet, 
íjászat, sportprogramok különféle játékok. A tűzoltó kocsi 
vízsugarában hűthették le magukat a bátrabbak.

Délután a záróünnepség után a Rúzsa Magdi koncert, 
majd pedig a tűzijáték volt a hét megkoronázása.

Vízsugaras hűsölés

Még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni, aki 
bármilyen kis segítséggel is hozzájárult ahhoz, hogy sike-
res hetet tudhassunk magunk mögött. És egyben szeret-
ném kérni a szülőket, gyerekeket, hogy bátrabban jelent-
kezzenek fogadó családoknak, hiszen a fogadók is sok 
élménnyel lettek gazdagabbak. Csak akkor tudunk részt 
venni ezekben a programokban, ha van elég vállalkozó 
kedvű ágasegyházi fogadó család.

Ártim János igazgató

A korona

Záróünnepség

2010. augusztus   23-tól  folyamatosan  napközis
                                beíratás
2010. augusztus   25. 09:00 órától  Pótvizsgák
2010. augusztus   26. 09:00 – 17:00 óráig
                               Tankönyvosztás az ingyenes
                               tankönyvre jogosultak részére
2010. augusztus   27. 09:00 – 14:00 óráig
                               Tankönyvek árusítása
2010. augusztus   31. 17:00 óra Tanévnyitó ünnepély
2010. szeptember 01. Első tanítási nap
2010. szeptember 06. 17:00 óra  Szülői értekezlet.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

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

Galéria Büfé nyitva Hétfőtől - Vasárnapig 6.30 - 20.00

Galéria Büfé
Nyitva minden nap a sportcsarnok galéria részén

6.00 - 20.00

KíNálatuNKBól:

kávé, capuccino, forró csoki,
üdítő, édesség,

hamburger, hot-dog, meleg-
szendvics,

Gelato Italiano 
fagyi-különlegességek:

- szilvásgombóc
- mozart
- bounty

- feketeerdő
- kürtöskalács

- tejszínes málna

Várunk mindenkit szeretettel!

Strandfocival zárult  a Mohácsy 
Ferenc Faluház  nyári tábora

FELHÍVÁS
Kedves Hölgyek, Asszonyok és Urak!

III. KECSKEMÉTI SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENYT 
hirdet a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

a Hírös Hét Fesztivál keretében.
A süteményeket a zsűri 2010. augusztus 22-án, vasárnap 16 órától

 Kecskemét Főterén
(Városháza előtt) értékeli és díjazza. 

Leadási helyszín és időpont: Kecskemét Főterén (Városháza előtt)
2010. augusztus 22.-e vasárnap 14 és 15 óra között 

Figyelem!
Kérjük a résztvevőket, hogy a süteményeket aznap készítsék el, 

és a versenyre egy tálcányi mennyiséget (kb. 30 x 30 cm-es) hozzanak!
A zsűri elnöke: Fodor István cukrászmester 

Nevezési kategóriák: Hagyományos kecskeméti és Kecskemét környéki süte-
mények, Meghitt ünnepek varázslatos süteményei, Filléres finomságok

Uzsonna sütemények, Vendégváró sütemények
Jelentkezni 2010. augusztus 20-ig a sütemények receptjének beküldésével, 

név és elérhetőség megjelölésével a következő címeken lehet:
engertnezs@freemail.hu, szaszangela@gmail.com, bruni321@freemail.hu

Engert Jakabné, 6000 Kecskemét, Kristály tér 8. II/7.
Kecskeméti Lapok szerkesztősége, 6000 Kecskemét, 

Csányi J. krt. 14., I. em. 
A beérkezett receptek felhasználásával ősszel

Hírös városi sütemények címmel 
színes füzet jelenik meg.

Várjuk azoknak a kecskemétieknek és Kecskemét kistérségéhez tartozóknak a 
jelentkezését, akik szeretnek sütni és szívesen meg is osztják titkaikat 

az elkészítés fortélyairól!

A nyári táborral végállomá-
sához érkezett   az „Építő 
közösségek Bács-Kiskun me-
gye három kistérségének 15 
településén” című pályázat  a 
Mohácsy Ferenc Faluházban.

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával  való-
sult meg, mely Ágasegyhá-
zán  még 2009-ben indult a 
kézműves szakkörrel. 2010 
évben az iskolán kívüli  kö-
zösségi programok foglal-
kozásainak fő irányvonala 
az ünnepeink voltak.  Asz-
tali mécses készítése, tojás 
festés, zászlókészítés stb. 
mellett  játékos  matemati-
ka foglalkozásokra  is sort 
kerítettünk. Míg az „elbújt” 
dió a számolást volt hivatott 
segíteni, addig a mogyoró 
remek szolgálatot tett jutal-
mazáskor.  A 2009/2010-es 
tanév vége a faluházban a 
nyári táborra való jelent-
kezés kezdete volt. A pá-
lyázatnak köszönhetően a 
táborozók részére képesség 
és kompetencia fejlesztő 
programok mellé  a Vinó 
étterem közreműködésével 
ebédet is tudtunk biztosí-
tani. (Legnagyobb sikere a 
spagettinek volt). A kézmű-
ves foglalkozások mellett 
táncfoglalkozásokra, túrá-
zásra, fotózásra, sőt még 
kuktálkodásra is szakítot-
tunk időt. Azt, hogy közsé-
günk múltja  a csapatmun-
kának köszönhetően újra 
életre kelt Dókáné Kovács 
Erikának köszönhetjük. A 
településre jellemző munka-
végzés egyik kedves pillana-
tának a megjelenítése a sok 

kis szorgos kéz összefogását 
dicséri. A közös mű mellett 
egyéni alkotókészségüket 
is kipróbálhatták a nebulók  
az agyagozásban, a gyöngy-
fűzésben, gipszöntésben. A 
szőlőfürt készítésének aka-
dályát nehezen vették a 
lurkók. A fiúk többsége a 
gipszöntés helyett szíveseb-
ben focizott, így a mandala 
keretének elkészítése imitt -
amott hiányosra sikeredett.  

A túrázás és természet-
fotózás szívesen végzet 
tevékenység volt és ezen 
alkalmakkor vált  legnyil-
vánvalóbbá, hogy a gyerme-
keknek néhány kilométer 
gyaloglás  meg se kottyan. 
A cifra fogócska, sorverse-
nyek, róka vadászat, játékos 
vetélkedők mind-mind más-
fajta  odafigyelést igényelt a 
résztvevőktől, melyek lebo-
nyolításában segítségemre 
voltak Gyarmati Csilla, Van-
csai Rúben, Szijjártó Gábor. 
Míg a lányok a gipszöntés-
ben bizonyultak ügyesebb-
nek addig a fiúk a strand 
focipálya előkészítésében je-
leskedtek. A több tíz méter 

hosszú színes papírláncot, 
mely a pályahatárt jelölte, 
sajnos az eső szétáztatta. A 
kókuszgolyó készítés  még 
a legvérmesebb fiúkat is 
csapatmunkára  kényszerí-
tette. Külön dicséretet ér-
demel minden táborozó a 
kuktálkodási napon nyújtott 
teljesítményéért, hiszen a tá-
borzáró vendégváró falatkái 
a résztvevők rátermettségét 
dicsérte. Gyarmati Csilla által 
varrt és a krumpli nyomdá-
záshoz használt köténnyel 
egy maradandó emléket 
kívántunk becsempészni a 
résztvevők munkái közé. Kí-
vánok mindenkinek további 
hasznos időtöltést a vakáció 
hátralevő részére. 

Az ágasegyházi gyere-
kek nevében köszönöm a 
Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Közművelődési és 
Szakmai Tanácsadó Intéze-
tének (a projekt  geszto-
rának) hogy biztosították 
számunkra a csatlakozási 
lehetőséget a TÁMOP-3.2.3-
08/2 pályázathoz.

Bornemisszáné 
Varga Ilona

Az első NAGY fellépésünk

Az idén negyedik alkalom-
mal léphettünk fel hastánc 
csoportunkkal egy-egy ran-
gos eseményen. Június 16-án 
azonban egy minden eddigi-
nél nagyobb és nagy tömeget 
felölelő fesztiválra kaptunk 
meghívást. Az Alföld Kincsei 
Kulturális és Gasztronómiai 
Fesztiválra, amely a Benkó 
Zoltán Szabadidő Központ-
ban került megrendezésre.

Nagy izgalommal és szo-
rongással készültünk, hiszen 
tudtuk, nagyon sok vendéget 
várnak a négynapos fesztivál-
ra. Sok-sok gyakorlással eltöl-
tött óra után eljött a nagy 
nap. Mikor megérkeztünk 
messziről kiszúrtuk a színpa-
dot, amely profi fény és hang-
technikával volt felszerelve. 
Mivel éppen ezen a napon 
volt hőségriadó, a programo-
kat kicsi csúsztatták, így volt 
időnk nézelődni, a kirakodók 
és a borutcák között .A szín-
padon Speading koncertjét 
hallgathattuk, utána, pedig 
a Kecskemét Táncegyüttes 
profi produkcióját láthattuk.

Ezután szebbnél szebb lá-
nyok töltötték meg a színpa-
dot, tini szépségverseny okán, 

ekkor azonban már lázasan 
öltözködtünk, készülődtünk, 
hiszen a miénk volt a követ-
kező produkció. Először okta-
tónk Reni és Linda lépett fel 
egy lírai fátyoltánccal, majd Évi 
aki a Gia c. koreográfiát adta 
elöl, ezután mi következtünk 
a csoportos fátyoltáncunkkal. 
Nem kis izgalommal léptünk 
a színpadra, de mindenki fel-
állt a helyére és indult a zene. 
A szám felétől a közönség 
tapssal jutalmazta a produk-
ciónkat, amely taps ki is tar-
tott a befejező taktusokig. 
Hatalmas tapsot kaptunk, és 
immár nyugodtan nézhet-
tük a színpad mögül Reni és 
Linda befejező dobszólóját. 
Miután vége lett az ő pro-
dukciójuknak is, átöltöztünk 

és kicsit ottmaradtunk a fesz-
tivál programjait élvezni. Sze-
keres Adrienn és a Matyi és 
a Hegedűs koncertjei voltak a 
színpad záró programjai.

Azt hiszem nem csak a saját 
nevemben, mondhatom azt, 
hogy bár nagyon izgultunk 
ugyanakkor nagyon élvez-
tük mindannyian ezt a nagy 
megmérettetést. 

Reméljük a közeljövőben 
egyre több fellépésünk, le-
het, ezzel is öregbítve telepü-
lésünk jó hírét. Itt szeretném 
megköszönni Reni odaadó 
munkáját és természetesen 
minden kislánynak (Bogi, Bia, 
Detti, Zsani)és természetesen 
a felnőtteknek is (Zsuzsi és 
Móni ), hogy ilyen kitartással 
és szeretettel tanulják ezt a 
korántsem könnyű táncot. 
Külön köszönet a szülőknek, 
akik a gyerekeket minden-
ben támogatják, a fellépések-
kel kapcsolatban.

Most pedig jöhet az újabb 
kihívás, októberben Szeged-
re kaptunk meghívást egy 
hastánc fesztiválra. Mi ott le-
szünk!

Búsné Klári
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Augusztus 1-e az
„ANYATEJ VILÁGNAPJA”

1990. augusztus 1-én Firenzében 32 kormány, az ENSZ és több szervezet képviselője határozta 
el az „Inocenti nyilatkozatban”, hogy augusztus 1-e az „ANYATEJ VILÁGNAPJA” legyen. Ezért 
1991 óta világszerte ezen a napon ünneplik a szoptató édesanyákat és gyermekeiket. Ez a nap 
tehát a második „Anyák Napja”.

Ez a nyilatkozat célul tűzte ki, hogy a csecsemők életük első hat hónapjában kizárólag szop-
janak. Az anyatej az egyetlen táplálék, amelyre minden kicsinek ebben a nagyon fontos idő-
szakban szüksége van. Összetétele a legideálisabb a kisbaba részére, könnyen emészthető, ele-
gendő tápagyagot biztosít a fejlődéshez, megvéd a fertőzésektől, betegségektől és az allergiás 
reakcióktól. Emellett „készen van”, tiszta és megfelelő hőmérsékletű, ráadásul még pénzbe 
sem kerül.

A szoptatás a babának és a mamának, közös életük legbensőségesebb és legboldogabb 
időszaka, ugyanakkor hasznos is mindkettőjüknek. Sok anyának megadatik az a nagyszerű 
élmény, hogy már a szülőszobában megszoptathatja újszülöttjét. A megszületést követő minél 
korábbi, lehetőleg fél órán belüli mellre helyezés biztosítja, hogy az előtejet, ami a legtáplálóbb 
és legfontosabb, megkapja a baba. Fontos ez azért is, hogy később elegendő anyatej terme-
lődjön a kicsi táplálásához. A gyermek egész-
séges fejlődése érdekében törekedni kell arra, 
hogy a csecsemő kizárólag anyatejet kapjon 
életének első fél évében, majd ezt követően 
minél hosszabb ideig, akár két éves koráig is.

Miért? A teljesség igénye nélkül néhány 
előnyt ismertetnék.

Az anyatej összetétele folyamatosan változik 
egyetlen szoptatáson belül és az egész szop-
tatási időszak alatt is. Mindenkor megfelel a 
csecsemő és a kisgyermek igényeinek, vala-
mint emésztőrendszere fejlettségének. Rossz, 
gyenge, híg anyatej nincs! Az életkornak meg-

Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

A tábori szezon vége
Véget ért a táborszezon. A táborosok sorát a Ráckevéről 

érkező gyerekek zárták, akik nagyon jól érezték magukat. 
Igyekeztünk újabb programokkal kedveskedni, ilyen volt 
például a Planetárium látogatás és a lovaglás.

Az ágasegyházi gyerekek is bőven kedvükre válogathat-
tak a táborokban és ezáltal élményekkel teli, hasznosan 
tölthették el a nyári napokat. Intézményünk több olyan 
tábort is támogatott illetve segített melyik nem a mi szer-
vezésünk volt de szívesen fogadták a segítségünket, ta-
pasztalatunkat. Pl. tanyagondnoki buszaink napi rendsze-
rességgel részt vettek a Csiperós gyerekek szállításában, 
a szociális segítőnk pedig egy egész héten keresztül fel-
ügyelte a Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ által 
szervezett táborban résztvevő ágasegyházi gyerekeket és 
megszervezte a gondtalan közlekedésüket a különböző 
helyszínekre. 

Nyári életünk Ágasegyháza képviselete az Országházban
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy intézményünk 

képviselhette Ágasegyházát a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének együttműködésében szervezett „Helyi szö-
vetség a családokért” elnevezésű szakmai konferencián, 
mely az Országház Főrendiház termében került megren-
dezésre.

A konferencián hallottak alapján örömmel vonhattuk le 
a következtetést miszerint ebben a témában is jó irányba 
halad Ágasegyháza, csak megítélésem szerint még kicsit 
tanulnunk kell hogyan is tudnánk hasznosabban használni 
azt amink van illetve hatékonyabban bemutatni szolgál-
tatásainkat.

Segíts, hogy segíthessünk!
Ahogy mindenki mi is értesültünk a természeti kataszt-

rófákról melyek némelyik településen nem kis káoszt 
hagytak maguk után. Így volt ez Sajópetrin is, ahol az ár-
víz következményeként 55 gyerek maradt tanszerek nél-
kül. A Szociális Gondozási Központ  Ezüst Idősek Klubja 
egyhangúlag döntött, hogy segítséget nyújt a sajópetri 
gyerekeknek, így kezdtünk neki a füzet, színes ceruza és 
használt iskolástáskák gyűjtésének. 

A nyár klubtagjaink életében is mozgalmas volt. Az mel-
lett, hogy folyamatosan közreműködtünk a táborok szer-
vezésében a gyerekek megvendégelésében ( pl. palacsin-
ta parti, közös séta, közös kirándulás, természetjárás stb) 
bővelkedtünk saját programokban is. 

Nagyon jól sikerült a közös névnapozás, de ugyanez volt 
jellemző a lovas programra és a próbákra is. Nagy erővel 
zajlanak az idősek napjára való előkészületek de készü-
lünk a falunapra is kisebb nagyobb meglepetésekkel.

A táborosok távozása után „Ágasegyháza öröksége” 
kiállításunk is visszanyerte korábbi formáját és 2010. au-
gusztus 02-ől ismét a régi rend szerint tart nyitva, 2010. 
szeptember 18-án pedig egész nap megtekinthető.

FELHÍVÁS!
A Szociális Gondozási Központ Ezüst 

Idősek Klubja gyűjtést szervez a Sajó-
petri árvízkárosult iskolásai részére!
Adományként fogadunk füzeteket, 

tollakat, ceruzákat, színes ceruzákat, 
iskolai tanszereket, írólapokat, füzet-
lapokat, használt tankönyveket, isko-
latáskákat.
Az adományokat a Szociális Gondo-

zási Központba kérjük leadni augusz-
tus 25-ig.
Az adományokat átadja a Szociális 

Gondozási Központ Ezüst Idősek Klub-
ja delegációja 2010.09.02-án a Sajópetri 
Általános Iskolában.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Vas Gabriella

felelő összetételű, megfelelő hőmérsékletű és higiénikus.
A szoptatott csecsemők ellenállóbbak a fertőző betegségekkel szemben, mivel az anyatej 

immunanyagokat is tartalmaz. Ezt a legtökéletesebb tápszer sem tudja pótolni! Ez a védelem 
az anya környezetében lévő kórokozóknak, és a korábban átvészelt betegségeinek megfele-
lően változhat. Az anyatejes táplálás az allergiás megbetegedések kockázatát is csökkenti, és 
megvédi az emésztőrendszert is.

A szoptatás a csecsemő alapvető érzelmi szükséglete is. Az anyai ölelés, a mama hangja és 
illata, a szoptatás alatti közvetlen bőrkontaktus, a biztonságot is jelenti a kicsi számára, emellett 
elősegíti az anya és gyermeke közötti harmonikus kapcsolat kialakulását. 

A szoptatás az anya szervezetét igénybevevő feladat, ezért különösen az első hetekben sok 
pihenésre, kíméletre van szüksége. A gyermekágyas időszakban a szoptatás segíti az anya mé-
hének összehúzódását, az anyai hormonális működést, valamint az élete hátralevő része során 
csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. 

A szoptatott csecsemők boldogok, kiegyensúlyozottak, gazdag érzelmi életűek és a későbbi-
ekben okosabbak és sokkal jobban kezelik a konfliktusokat is.

A szoptatás, különösen az első időszakban nehézségeket, kényelmetlenséget és sok fárado-
zást igényel. Sok édesanya sajnos nem képes ezekkel megbirkózni, és idő előtt feladja.

Ezért is mindannyiunk közös kötelessége, hogy segítsük, támogassuk a környezetünkben lévő 
kismamákat, hogy minél tovább és zavartalanul szoptathassanak.
A kizárólag anyatejjel táplált csecsemők aránya:
Ágasegyházán                                                                              Országosan                         
    83 %                              Három hónapos korban                           75% 
    61 %                              Hat  hónapos korban                                60%                                         
A továbbiakban felsorolom a 2009. február óta születettek közül azokat, akik gyermeküket  

az első hat hónapban szinte kizárólag csak anyatejjel táplálták.
 Kenderes Jánosné - Kenderes Balázs
 Nagy Aranka - Nagy Letícia
 Szűrszabó Anikó - Egeresi Sára
 Szaszkó Tiborné - Szaszkó Riana
 Gere Gabriella - Sponga Noémi
 Német Aurélia - Fábián Aurélia
 Patyi Anita - Varga Márk
 Mikulácsik Sándorné - Mikulácsik Dávid
 Bóna Mónika - Tóth Bence
 Szabó Hajnal - Szabó István
 Kovács Márta - Nagy Szabolcs

Ezen a szép ünnepen most elsősorban őket köszöntjük kiemelt figyelemmel és szeretettel, 
gyermekükkel, családjukkal együtt. Kívánunk nekik jó egészséget, békés, boldog életet és ki-
egyensúlyozott anyaságot. Ők a legtöbbet adták, amit egy anya adhat a gyermekének!

Béres Erzsébet védőnő
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Vallási élet
Kedves Olvasó! Kedves Testvérek! 

Kedves Olvasók!
Minden esztendőben au-

gusztus elhozza azt a napot 
amikor minden magyar ma-
gáénak vall és alkalmat ad a 
közös ünneplése. 

1083-ban, államalapító kirá-
lyunk szentté avatási eljárása 
során, Nagyboldogasszony 
utáni első vasárnapon, au-
gusztus 20-án nyitották meg 
István király sírját. A magyar 
egyház ezt a napot iktatta 
kalendáriumba Szent István 
névünnepeként. 

Az ünnepeknek is meg-
van az életük. Az évszáza-
dok folyamán változnak a 
hozzájuk kötődő tartalmak, 
hangsúlyok. Augusztus 20-a 
esetében az ünnep állami és 
egyházi jellegének egyen-
súlya is folyamatosan vál-
tozott. A török hódoltság 
idejére Szent István ünnepe 
elveszítette az Árpád-ház 
idején oly fontos dinaszti-
kus erejét. XI. Ince pápa pe-
dig 1686-ban a török fölött 
aratott győzelem emlékére 
megváltoztatta Szent István 
ünnepének dátumát. Annak 
örömére, hogy szeptember 
2-án Buda váráról lekerült a 
félholdas zászló, elrendelte, 
hogy az egész katolikus világ 
minden év szeptember 16-án 
emlékezzék meg Szent István 
ünnepéről. A következő száz 
esztendőben sok más egyházi 
ünneppel együtt Szent István 
napja is kiszorult az egyházi 
kalendáriumból. Mária Teré-
zia, hogy a magyar rendek 
kedvében járjon, 1774-ben or-
szágos ünneppé nyilvánította 
Szent István napját - ismét au-
gusztus 20-án.

A második világháború 
után újjászerveződő politikai 
erők az ünnep vallási tartal-
mát szerették volna kitörölni. 
Szent István ünnepe a feudá-
lis társadalmi maradványokat 
jelentette számukra. 1945-
ben az országgyűlés megvál-
toztatta az ünnepnap jelen-
tését, augusztus 20-a ekkor 

vált az egykori aratóünne-
peket, aratóbálokat idéző új 
kenyér ünnepévé. Az aratást 
befejező ünnepségek egy 
1901-es „szociális hangvételű” 
miniszteri felhívásnak köszön-
hetően terjedtek el. 1945-ben 
még nem törölték Szent Ist-
ván ünnepét a kalendárium-
ból. Erre 1947-ben került sor, 
amikor  augusztus 20-án az új 
kenyérre és az aratásra helye-
ződött a hangsúly.

Néhány év múlva megint 
változott az ünnep tartalma. 
1949-től 40 éven keresztül 
augusztus huszadikán a Ma-
gyar Népköztársaság Alkot-
mányát ünnepeltük, termé-
szetesen az elmaradhatatlan 
nemzeti színű szalaggal átkö-
tött kenyérrel. 

Szent Istvánról évtizedeken 
keresztül nem lehetett nyil-
vánosan hallani, mégis 1989-
ben szinte varázsütésre újjá-
éledtek a régi hagyományok: 
pl. a Szent Jobb-körmeneten. 
1991-ben a demokratikusan 
választott Magyar Ország-
gyűlés augusztus huszadi-
kát Szent István napjaként 
hivatalos állami ünnepnek 
nyilvánította. Ma már nem 
kötelező valamit vagy valakit 
ünnepelni ezen a napon. Lel-
kiismerete, hite és szubjektív 
meggyőződése alapján min-
denki választhat mit is ünne-
pel ezen a napon. Kívánok 
minden kedves Olvasónak 
szép és békés ünnepet.

A Historia Domus - ból:
Az 1927. évről szomorú be-

jegyzést találunk: szeptember 
6-án meghalt Sikari Kovács 
Mihály, akit a templommal 
egybeépített családi kriptába 
temettek el. 1928 -ban elké-
szült a lelkészlakás is (35 ezer 
pengő) és szeptember 8-án 
beiktatták első plébánost 
Károlyi Lajost. A beiktatást 
Páter Halász Jeromos kecs-
keméti ferencrendi házfőnök 
végezte. A plébánia javadal-
ma: 30 hold föld, (12 itt, 18 
Csalánosban) Károlyi Lajosról 
annyit tudunk, hogy középis-
kolát Esztergomban végezte, 

theologiát 1913-ban Vácon 
fejezte be. Első állomáshe-
lye Turán majd Kállón mint 
káplán, ezután Kispesten 
hittanár. A háború alatt 1916-
tól teljesít szolgálatot, mint 
honvéd tábori lelkész. 1925 
től Kecskeméten a polgári 
leányiskola hittanára és innen 
költözik Ágasegyházára az 
új plébániára. Özvegyen ma-
radt S. Kovács Mihályné havi 
200 pengővel támogatja az 
új plébánost. Az új plébános 
megszervezi a helyi Katolikus 
Népszövetséget. A templom 
első kántora Villi Pál (Villányi  
Pál) aki Szatmárnémediből 
került erre vidékre és 1926-
tól  kántortanító Ágasegyhá-
zán. Népművelő előadásokat 
szervez, Leánykörben és Le-
génygárda összejövetelein 
rendszeresen előadásokat 
tart, Műkedvelő előadásokat 
szervez. 1929 tavaszán özv. S. 
Kovács Mihályné felépíttette 
a melléképületet és kerítést 
készíttetett (13.000 pengő) 
Október 6-án 51 fővel meg-
alakul Ágasegyházán a Kat 
Leánykör, mely a Kis Szent 
Teréz nevet veszi fel. A Kat. 
Népszövetség addig is, amíg 
a Kultúrházat felépíti a szoro-
sabb együttműködés céljából 
Károlyi plébános indítványára 
házat bérel ki, ahol összejöve-
telek, megbeszélések és elő-
adások lesznek.

(Röviden ennyit szerettem 
volna 3 év feljegyzéseiből 
Kedves Olvasó elé tárni.)

Farkas János plébános

Villányi Pál kántortanító

Örömteli szívvel írom most e néhány 
sort. Augusztus első hetében hétfőtől 
péntekig megtartottuk napközis hittan-
táborunkat. Bátran mondhatom, nagy 
sikere volt a hétnek. Mi sem mutatja ezt 
jobban, minthogy a hét folyamán egyre 
csak nőtt a táborozók száma. Volt, aki 
az unokatestvérét hozta még magával 
és volt, aki a barátnőjét. A hét minden 
napján Jézus példázatainak egyikével 
ismerkedtünk meg, és próbáltunk minél 
több „igemagot” elültetni a kicsiny szí-
vekbe. Természetesen sokat játszottunk 
és kihasználtuk a templomkert adta 
lehetőségeket, valamint az újonnan el-
készült csúszdát is. A tábor három kor-
csoportban zajlott, ki-ki korának megfe-
lelően hallhatta Isten megszólító szavát, 
igéjét. Élvezetesek voltak a délutáni 
„barkácsolós” feladatok, mint például a 
magokkal díszített cserép, a magokból 
készített képek, a tenyérlenyomatos fa 
és még sorolhatnánk.

pékek a pékségben. Ezután a tiszakécs-
kei református templomot néztük meg, 
majd egy helytörténeti kiállítást láttunk, 
és a napot a városnéző Csi-hu-hu  (kisvo-
nat) koronázta.

Csütörtökön Tiszakécskén jártunk, ahol 
a kovász példázathoz kapcsolódva meg-
nézhettük, hogyan is sütik a kenyeret a 

 
A pékségben látottakon felbuzdulva 

pénteken mi is nekifogtunk kenyeret 
sütni. Egyből két fajtát! Kovászost és ko-
vásztalant! Sikerrel vettük az akadályt, 
elkészült és meg is kóstoltuk a nap vé-
gén. 

 A tábort a szülőknek, nagyszülők-
nek, rokonoknak tartott kis műsorral 
és szeretetvendégséggel zártuk.Remél-
jük mindenki jól érezte magát. Ezúton 
illesse köszönet minden támogatónkat, 
segítőnket: köszönet mindenkinek, aki 
segítette munkánkat!

De legfőképpen illesse köszönet és 
hála a mi Istenünket, akinek dicsőség 
örökkön- örökké!

Dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó
református lelkipásztor
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Civil szervezeteink életébõl

Becsben tartott ecsetek
Az első ízben megszervezett helyi festőtáborról

Nemes fába vágta a fej-
széjét Ágasegyháza önkor-
mányzata, tudniillik először 
rendezett festőtábort a falu. 
Augusztus másodika és ha-
todika között nyolc festé-
szettel, képzőművészettel 
foglalkozó táborlakó hódol-
hatott hivatásának, közöttük 
két helybéli hölgy is. A hely-
zet újszerűségével profi szer-
vezés párosult. A meghívott 
alkotók több mint megfelelő 
körülmények között tudtak 
munkálkodni, köszönhetően 
Ádám Józsefné, dr. Fazekas 
István, valamint Balogh Jó-
zsef művészeti vezető gon-
dos odafigyelésének.

Tulajdonképpen kézenfek-
vő az ágasegyházi alkotótá-
bor ötlete, hiszen a környe-
zet, a miliő, ami körülveszi a 
városból idelátogatót, ez a 
klasszikus alföldi táj, a tanya-
világ: szép és értelmes mun-
kára inspirál. Mégis fel lehet 
tenni a kérdést: miért érezte 
a falu szükségét annak, hogy 
életre hívja a festőtábort? A 
jegyző úr ekképpen válaszol:

- Egyrészt azért, mert úgy 
gondoljuk, hogy Ágasegy-
házán vannak olyan értékek, 

amelyekre eddig még nem 
figyeltek föl kellőképpen, és 
ezeket az értékeket értő sze-
mekkel kell megpillantani. 
Másrészt pedig szeretnénk 
minél több fiatal tehetséggel 
megismertetni Ágasegyhá-
zát, hiszen egy kis faluban hi-
ába van szegénység: a legna-
gyobb szegénységet mindig 
a szellemi tőkének a hiánya 
jelenti.

Ennek fényében viszont 
kijelenthető, hogy a falu 
népe híján van ennek a „leg-
nagyobb szegénységnek”, 
ugyanis a pár nap alatt töb-
ben is csodálkozó érdeklődés-
sel szemlélték a festékekkel, 
ecsetekkel útszélen csücsülő 
és pingálgató vendégeket. 
Máshol talán nem fordulhat-
na elő, hogy két fiatal lány 
sötétedés után inzultus nél-
kül, nyugodtan festhesse az 
éjszakai fényeket, itt viszont 
az arra járók mindössze 
megkérdezik, hogy „minden 
rendben van-e”, majd egy 
apró csevejt követően moso-

Éjszakai fényekben a 
katolikus templom. 
Somodi Nóra képe

lyogva elköszönnek.
A táborozók tehát sokféle 

kellemes emlékkel gyara-
podnak, no de mit profitál-
hat mindebből a falu? A pol-
gármesterasszony szerényen 
felel a kérdésre:

- Ha többet nem profitá-
lunk, csak annyit, hogy két 
helybeli is részt vett a tábor-
ban, már az is nagyon nagy 
eredmény a számunkra.

Hogy ezen felül mennyi-

re volt gyümölcsöző ez a 
néhány nap, arról a nagyér-
demű a falunapon megren-
dezendő kiállítás alkalmával 
„sajátszeműleg” is megbizo-
nyosodhat. Amit viszont már 
most is jótékony eredmény-
ként lehet elkönyvelni, az az 
a tény, hogy Ágasegyházán 
zajlik, sőt egyre élénkebben 
zajlik a kulturális élet. A pol-
gármesterasszony lelkesen 
tájékoztat:

- Mindenképpen az a szán-
dékunk, hogy a kultúrát, a 
művelődést erősítsük. Felújí-
tás alatt áll a kultúrház, és én 
bízom abban, hogy ha majd 
elkészül, akkor egy szép, kul-
túrát szolgáltató közösségi 
térben még jobb kedvvel 
vesznek részt majd a progra-
mokon a fiatalok és az idő-
sek is. A fiatalok helyzete a 
nehezebb számunkra, mert 
egyelőre nem találjuk azt a 
pontot, ahol össze tudnánk 
fogni őket.

- És gondolja, hogy a kul-
túrával majd sikerülni fog 

mindez?
A polgármesterasszony 

szimpatikus rövidséggel csak 
ennyit mond:

- Gondolom - majd folytat-
ja: - Gondolom, mert noha 
belátható időn belül nem 
s z á m í t h a -
tunk arra, 
hogy itt pénz 
lesz, de ha vis-
szagondolok 
az én gyer-
mekkorom-
ra, nos, ak-
kor sem volt 
több pénz, 
mint most, és 
mégis boldo-
gan éltünk, 
tettük a dol-
gunkat. Szín-
játszó körünk 
volt nekünk 
is, összejár-
tunk, össze-
tartoztunk. 
Én tudom, 
hogy a mai fi-
ataloknak na-

gyon rossz a helyzete, hiszen 
ők jóban éltek, és most kifelé 
haladunk a jóból már régóta; 
mégis azt remélem, hogy vé-
gül megértik ők is, hogy mu-
száj lesz összefognunk. Mert 
hiszen együtt és egymásért 
dolgozva lehet csak megélni 
és talpon maradni.

Molnár H. Magor

Papp Nikolett, Gaborják Csabáné Banka 
Erzsébet, Dókáné Kovács Erika, Goór 
Imre, Balogh József, Hudák Jázmin 

Boglárka, Balogh Orsolya, Somodi Nóra

Visszatekintés a Hetedhét tábor két hetére

Amiről már olvastunk, s amiről még szeretnénk...

Július 4-én elérkezett a több 
hónapos előkészítő munka fő-
próbája, megérkeztek a Nem-
zetközi önkéntesek. Ezeket a 
pillanatokat mindig izgatottan 
várjuk, mert nem ismerjük azo-
kat a fiatalokat, akik több ezer 
tábor közül a miénket választot-
ták. Ismét szerencsénk volt, fan-
tasztikus egyéniségeket ismer-
hettünk meg. Az Útilapu Hálózat 
táborvezetőivel, hónapokkal a 
kezdés előtt egyeztettük a prog-
ramokat, akik keresték a meg-
felelő önkénteseket. Ez mellet 
folyt a munka több másik szálon 

is. Az Önkéntes Alapítványnál 
történt regisztrálás után három 
lelkes önkéntest találtunk, akik 
közül ketten a tábor ideje alatt is 
segítették a munkánkat. Német 
Anita Veszprémből érkezett, aki 
a kézműves-foglalkozásokon 
ismertette meg a gyerekeket a 
dekuopázs alapjaival, ennek kö-
szönhetően gyönyörű darabok 
készültek, 3D falikép, és működő 
falióra, amit a tábor végén ren-
dezett kiállítás után a gyerekek 
hazavihetek. Volt olyan gyer-
mek, aki azt mondta „nem adja 

át anyukájának, mert ezért olyan 
sok puszit fog kapni, hogy Ő azt 
nem bírja ki”. De bizony kibírta, 
és anyukája nagyon büszke volt 
rá. Ez alatt a két hét alatt, sok 
más hozzá hasonló kisgyerek 
okozott meglepetést szüleinek, 
nagyszüleinek a munkájával, ki-
tartásával.

Az önkéntesek közül termé-
szetesen a Brazil fiúk voltak a 
legnépszerűbbek a fiúk körébe, 
nem nehéz kitalálni miért, hát 
persze, hogy a foci volt a fő ok, 
de ez mellett nagyon értettek 
ahhoz, hogyan hódítsák meg a 

gyerekeket, és hozzájuk hason-
lóan az összes többi önkéntes. 
Önkéntesekről szólva, nagyon 
sokat köszönhetünk Nekik. Se-
gítettek abban, hogy a gyereke-
ket a nyári szünet ellenére kicsit 
kordába tarthassuk, és le tudjuk 
ültetni őket „dolgozni”. Durán-
csik Anita és Nagy Gyuláné Jutka 
néni, valamint Bíró Zsuzsanna, 
aki Érdről érkezett, mesterien 
értettek ehhez.

A település lakói, vállalkozói 
ismét bebizonyították, hogy a 
gyerekek és az önkéntes munka 

mellé mindig szívesen felállnak 
segítőként. Ennek köszönhetően 
térítésmentesen látták vendégül 
ebédre a fiatalokat, de kaptunk 
kenyeret, gyümölcsöt is. Ehhez 
hasonló módon jutottak el a 
gyerekek lovas kocsikkal a Kis-
kunsági Nemzeti Parkba, ahol 
Ludnai Tünde vezetésével néz-
hették meg az orgoványi rét és 
az ősborókás egy részét. A helyi 
fiatalok hirtelen jött ötletének és 
gyors intézkedésének köszönhe-
tően a nemzetközi csapatot kint 
hagytuk egy éjszakára sátorozni 
a sándortelepi iskolánál, szúnyo-
gok hadával. Szerencsére min-
denki épségben előkerült más-
nap reggel, igaz kicsit fáradtnak 
tűnt a csapat. A helyi fiatalokat 
szeretnénk név szerint megem-
líteni, mert kitartó munkájukat 
ezzel is szeretnénk jutalmazni. A 
nemzetközi csapatot erősítette: 
Ferenczi Dani, Vér Pisti, Imre Szi-
lárd, Dóka Bence, Tercsi Tamás, 
Angyal Lucia, és nem utolsó sor-
ban Búsné Szabó Klára.

Az első hét végén elbúcsúztunk 
Német Anitától, majd a fiatalok 
Ádámné Erzsike Polgármesteras-
szony közbenjárásának köszön-
hetően, Lezsák Sándor Ország-
gyűlési képviselő Úr jóvoltából a 
Magyar Parlament épületét ide-
genvezetéssel megnézhették.

A második héten már nehéz 
volt követni a létszám alakulá-
sát, olyan sok vendég érkezett, 
a nemzetközi szervezet mun-
katársai, barátok, kíváncsi isme-
rősök, volt Bonni nyelvtanfolya-
mosok, és csatlakozott hozzák 

egy kecskeméti fiatal, aki a Pető-
fi Népében megjelent cikk után 
kereset meg bennünket ezzel a 
szándékkal.

Két hét eseményéről, részle-
tesen beszámolni maradékta-
lan tájékoztatást adni nagyon 
nehéz, de annyi bizonyos, hogy 
mindenki hasznosan, tanulságo-
san töltötte el ezt a két hetet.

Nehéz lenne felsorolni azt a 
sok önzetlen adományozót, se-
gítőt, akik a programhoz csatla-
koztak.

Köszönettel tartozunk minden-
kinek, aki segítette jobbá, tartal-
masabbá tenni a munkánkat.

Cserében a fiatalok önzetlen 
munkával, örömteli pillanatok-
kal, új ismeretekkel ajándékoz-
ták meg a helyi gyermekeket, 
lefestették a játszótéri játékokat 
a Szociális Gondozási Központ 
lábazata és az ablakok, korlátok 
újultak meg a kezük nyomán.

A program nem jöhetett volna 
létre az Önkormányzat által biz-
tosított helyszín, és szállás lehe-
tősége nélkül.

Köszönjük.
2011-ben hasonló célokkal, új 

programokkal ismét megren-
dezésre kerül a Nemzetközi és 
gyermek tábor, 

Galamb Jánosné elnök

Engedtessék meg nekünk, 
a 30 fős Nefelejcs Nyugdíjas 
Klubnak, hogy a megjelent 8 
lapszám (Ágasegyháza Napló) 
után véleményünket elmond-
juk róla, a teljesség igénye 
nélkül.

Jókor „született” az újság, 
karácsony előtt, az ünnephez 
fűződő gyönyörű, lélekhez 
szóló történetekkel, olvasmá-
nyokkal. Az öt megkérdezett 
„előhírnök jól körvonalazta a 
leendő újság profilját. A gaz-
dag anyag mindegyikére nem 
térünk ki, csupán néhányra.

Szerkezeti felépítése majd-
nem tökéletes. 

Kezdjük rögtön az újság első 
oldalával! Mintha csak azt 
sugallná, hogy előbb ismerd 
meg a múltadat, utána jöhet a 
jelen, s múlt nélkül nincs jelen. 
Nagyon okosan, kronológiai 
sorrendben követik egymást 
a cikkek, hiteles forrásból. A 
múltunkról szóló rész telita-
lálat, jó irányt mutat a múlt 
megismeréséhez.

A vallási élet legfőbb értéke 
az állandóság és az aktuali-
tás, kiegészítve ritkán idézett, 
odaillő verssel. Mindkét helyi 
egyházi vezető igényes, min-
denki számára érthető meg-
fogalmazásban közli mondan-
dóját. Mindkettőjük írásain 
érződik a faluhoz való kap-
csolat szépsége és az egyéni 
hangvétel. Nem teng túl egyik 
felekezet életéről szóló cikk 
sem. 

Öröm az is, hogy egy-egy 
megjelent szám megmozgat-
ja a falut. Mindenki kíváncsi 
a mások tevékenységére. A 
riportok nagyon kedvesek és 
igényesek. Közvetlen hangon 
íródtak, igaz a személyek is 
szimpatikusak (Katona bácsi, 
Borika).

Nagyon szomorú az aktua-
litása az egyik alapítványnak, 
de maga a tevékenység és a 
hozzá fűződő érzelmek na-
gyon felemelőek.

Jó az ötlet, hogy a kimaradt 

példányokat utólag meg le-
het venni. Nem is hiszik hány 
példány „vándorol” el az Ága-
segyházáról elszármazottak-
hoz.

Tartalma sokrétű, megtalál-
hatók benne a civil szerveze-
tek élete, a rejtvények, azok-
nak értékelése, jutalmazása 
stb. De nagyon hasznosak az 
ügyeleti elérhetőségek, külön-
böző meghívók, anyakönyvi 
hírek. Szívet melengető, ha az 
anyakönyvi hírek között több 
kisbaba születéséről olvasha-
tunk, mint elhalásozásról. 

Rendkívül hasznosak az or-
vos tanácsai, melyek egysze-
rűen mindenki számára érthe-
tően vannak megfogalmazva. 
De az újság legeslegnagyobb 
erénye, hogy politika- és szó-
csatározásoktól mentes. 

Érdeklődve olvastuk az Ága-
segyháza Polgármesteri Hiva-
tala Önkormányzati forrásból 
származó nagy ívű terveket. 
Szívesen olvasnánk arról is, 
milyen stádiumban vannak a 
munkálatok. S ezzel el is kezd-
tem azt a felsorolást, hogy 
miről olvasnánk még szívesen. 
Szerintünk igény lenne olyan 
rég elfelejtett receptekre, me-
lyek szerint dédanyáink sütöt-
tek-főztek. Esetleg be lehetne 
csempészni egy-egy számba, 
régi idők receptjei címmel. Jó 
kezdet volt a farsangi fánkre-
ceptjének közlése farsangkor. 
Helyi tehetségek művelőiről 
is szó eshetne (Pl.: szalmafo-
nás, kosárfonó, szőnyegszövő, 
stb.). 

A mi kis közösségünk, de a 
falu lakossága is szívesen ol-
vasna a különben igen jól mű-
ködő temetkezési vállalkozás 
távlati terveiről (Pl.: Tervez-e 
urnafal létesítését?). 

Ha megkérdeztek volna ben-
nünket, mi az Ágasegyházi 
Mozaikról nevet adtuk volna 
az újságnak.

Érdeklődve olvasnánk a hí-

res Boróka Népdalkör egy-egy 
vendégszerepléséről szóló él-
ménybeszámolót.

Nagy falusi ünnepeken, pl. 
a közelgő falunapon lehetne 
két-három mozgáskorlátozot-
tak számára kijelölt parkolási 
lehetőség.

Végezetül legyen szó az újság 
szerkesztőségéről. „Megfelelő 
embert a megfelelő helyre”, 
s ez így is történt a főszer-
kesztőasszony személyében. 
Igényes , dolgozni tudó és sze-
rető, aki nagyon élvezi, amit 
csinál. Nagy felelősséggel vég-

zi ezt a csöppet sem könnyű 
munkát. Sok sikert és kitartást 
hozzá!

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
nevében:

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

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

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

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

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Anyakönyvi hírek
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Csanádi Béla: 
Hol vagy, István király?

Nem így jelölted meg az ezredévet,
Ahogy mi élünk, rontó példaként,
Európa keleti közepében,
Amelynek őre volt és büszkesége ez a nép.
Példája ősi küldetésnek,
Melyet az Úr a népeknek adott,
Hogy bizonyságot tegyenek fiáról,
Az emberségről, s mindenről, ami szép,
Ami nemes és bátor, tiszta eszme,
Hogy minden jó itt otthonra találjon.
Ne bántsa soha magyar a magyart,
S az idegent barátként megbecsülje.
Erre a sorsra nincs már biztosíték,
Az adott szó már fabatkát sem ér.
Szeretet helyett hatalmi erőszak,
Biztonság helyett vad idegen érdek,
Új maffiák és összeesküvések uralkodnak,
S már nem benned remél az árva nemzet,
Nincs tekintély, ki célt mutat, sem eszme,
Isten helyett a Mammon lett az Úr,
Bálvány, amit a pénz farag magának,
S a médiák ünneplik, tisztelik
Új szolgaságok csatlósaiként,
Hogy mindenütt csak bólogassanak. 
Hajdan Rómában cirkuszt,
Kenyeret követelt a szegény, hogy megnyugodjék.
Ma cirkusz van utcán és parlamentben,
De a szegény csak színpadtöltelék
Választáshoz és demokráciához,
És büntetlen jár, ki országot elad.
Hol vagy, István király, hol vagy királyi nemzet?
Bár létezel, csak belső bujdosásban,
Keseredett szívekben s bátortalanul.
Te Isten népe vagy, nem játékszer se fegyver.
Kelj fel, s kiáltsd meg őseid hitét,
S ne szégyelld vallani,
Mi eleinknek életforrás volt, s méltó büszkeség.
Kelj fel, ki Boldog Asszony népe vagy,
Neki ajánlott fel István király!
De, hogy segítse azt,
Ki nem akar gyógyulni, bízni benne.
S életét hóhérainak adja zálogul.
Boldog nép, mely ünnepelni tud,
Mi nem tudunk, nem jő mosoly szívünkre.
Hol vagytok, égi látnokok?
Keljetek fel, Petőfi és Arany!
S a többiek: Ady s József Attila,
Hol vagy Pilinszky, védőangyalunk!
Keljetek fel csillagai az égnek,
Ti magyar szentek, hősök s boldogok!
Keljetek fel ügyünkért, életünkért,
S hazátokért ti küzdjetek velünk!
Mert nem lehet, hogy annyi szent erő
És szenvedés és drága áldozat
Hiába légyen és semmit se érjen.
Támadj fel újra bennünk, Krisztusunk,
Kinek országát százszor megtagadták.
És lesz még ünnep, százezer szebb ünnep,
És boldog nép, mely ünnepelni tud,
Ha veled küzdünk és veled maradunk.

SUDOKUMúltunk - Tudja-e?

1. Kinek a közbenjárására valósult meg a Galambháza vasúti 
megállóhely?
a. Farkas János b. Krizsák Imre c. Fleischmann Oszkár
2. Ki volt a tagja az ágasegyházi Népi Zenekarnak?
a. Somodi János b. Fehér József c. Bolyki János
3. Ki volt az utolsó úttörő csapatvezető?
a. Nagy Gyuláné b. Szórád István c. Dókáné Tóth Margit
4. Ki volt az a plébános, aki a köncsögi iskolához kerékpárral 
járt hittant oktatni?
a. Károlyi Antal b. Molnár Béla c. Váczi József
5. Ki volt az, aki a régi Ágasegyháza templomának romjain 
még játszadozott?
a. id. Katona István b. id. Pardi Lajos c. id. Agárdi Imre
A pályázat beküldési határideje: 2010. szeptember 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára 6076 
Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati lakás) 
Július havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/a, 4/c, 5/b, melyre 
sajnos nem érkezett helyes megfejtés. Nyereményünk várja a 
következő havi rejtvényünk helyes megfejtőjét. 

Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.
Szórád István ny.tanár

Augusztus 20. - 
Szent István ünnepe

„Ím eljött az áldott új nap 
zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk-Istvánunknak! 
Míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki őáltala 
lőn Urunk örököse 
s érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese ...”

A tartárjárást követő re-
ménységesebb időkben 
keletkezett, latin nyelvű 
himnusz-krónikás ének 
magasztalta így Szent Ist-
vánt .István királyunk sír-
ját 1038. augusztus 20-án 
- szentté avatásakor - nyi-
tották fel a székesfehérvá-
ri bazilikában, s az egyház 
azóta is ezt a dátumot 
tartja ünnepként. Mind-
azonáltal attól fogva, hogy 
1818-ban Ferenc császár 
megengedte Szent István 
Budán őrzött kézereklyé-
jének a budai Várhegyen 
történő ünnepélyes körül-
hordozását, messze földön 
híressé váltak a budai Ist-
ván-napok. Ez az esemény 
terebélyesedett a XVIII. 
század végén országos mé-
retűvé. Ezeken az ünnep-
napokon az ünnepi asztal 
ékessége volt az új lisztből 
készült kenyér, s az aratók 

mulatságát még inkább szí-
nesítette a nyáron névnap-
jukat tartó Istvánok ünnepe 
is! István király törvényeivel 
a keresztény tanításokat az 
állam minden alattvalójára 
kötelezővé tette. Nevéhez 
tíz egyházmegye megszer-
vezése kötődik, ezek élén 
érsek, illetve püspök állt. A 
keresztény tanítás a király-
ság legszilárdabb bázisává, 
a megtelepült társadalom 
mindennapi életének meg-
tartó erejévé vált. A kitűnő 
hadviselő és belső ellen-
felein győzedelmeskedő, 
erőskezű uralkodó 1038-
ban a történészek becslé-
se szerint 63 éves korában 
hunyt el. 

45 esztendővel később VII. 
Gergely pápa Istvánt és fiát: 
Imre herceget, a szentek so-
rába iktatta. A magyar nép 
erre az időpontra 1083. au-
gusztus 20-ára évszázadok 
óta kegyelettel emlékezik. 
Államalapító Szent István 
ünnepe, amely a hagyo-
mány szerint egyben az új 
kenyér napja  nemzeti ün-
nep. Az Országgyűlés dön-
tése értelmében 1991-től 
augusztus 20-a a Magyar 
Köztársaság hivatalos álla-
mi ünnepe is. 

(forrás: www.ok.hu)

Rejtvénypályázatok

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye próbára 
tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyv-
tára

  6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati la-
kás)

A beküldés határideje: 2010. szeptember 5.

2010. július havi 
pályázatunk 

nyertese: 

DÓKA ANTALNÉ 
Ágasegyháza, 

Bajcsy-Zs. E. u. 54.

A nyertesnek 
gratulálunk!

Születés: 
Kovács Korina (an: Berta Judit Teréz)

Házasságkötés: 
Józsa Gergely Károly és Jancsó Tímea,
Rehák Viktor és Fábián Tímea

Elhunytak: 
Oláh Balázs (61),
Szaszkó Józsefné Fekete Ilona (88), 
Szűcs László (52)

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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

vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel is) a 
Kecskeméti Kistérségi Ügyelet  látja el a Bács-Kiskun 

megyei kórházban  Felnőttek részére: 76/516-984  
telefonszámon

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

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

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

munkanapjain  Tel.: 76/361-165

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

Településőrök: Fekete Zsolt  20/492-3236, 
ifj. Marozsi Gábor  20/544-5137 

Tűzoltóság központi ügyelet: 105

INTÉZMÉNYI ElÉRHETŐSÉGEK MuNKANAPOKON

Polgármesteri Hivatal : 76/388-211, 76/571-016, 
76/571-060 Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek  

07:30 - 12:00 szerda 07:30 - 16:00
Pénztár: hétfő, szerda, péntek 09:00 - 12:00

Háziorvosi Rendelő: 
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.:  76/388-133

Fogorvosi Rendelő:  
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.: 76/388-184

Védőnői Szolgálat:  
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b.  Tel.: 76/388-012

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat 
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b. 

Hétfő : 11-12 óra

Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813

Gyógyszertár: Ágasegyháza, Rákóczi út 60.  
Tel.: 76/388-206

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

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

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

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


