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programjainak keretében 
meghallgattam egy színes 
konferenciát Rosta Sza-
bolcs a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Múzeumi 
szervezete, a Katona József 
Múzeum igazgatója, régész 
és történész előadását, „Te-
lepülések egy középkori út 
mentén” történelmi-, hadi 
utak, települések határút-
jain keresztül. Egymásra 
vetítve a régi térképeket 
láthattuk, a határok nem 
sokat változtak a telepü-
lések között. A templom-
halmok feltárása, régészeti 
kutatások a történelmi kö-
zépkorra vezetik vissza az 
itt élők gyökereit. 

A helyi érdekeltségű fel-
tárásokat szeretném most 
megosztani olvasóinkkal.

Szórád István tanár a Bács-
Kiskun Megyi Múzeumtól, 
Kecskemétről kapott leve-
lével: 

„Jelentés
1988. április 20-án Szórád 

István ágasegyházi tanár 
telefonon jelentette, hogy 
mélyszántás nyomán a köz- 
ség közelében „aranyfül-
bevalót” találtak, amikor a 
felszínre került csontokat 
és cseréptöredékeket ös-
szegyűjtötték.

Április 21-én Székely 

György múzeológussal a 
helyszínre kiszálltam. Szórád 
Istvántól átvettem az iskola 
páncélszekrényében lepe-
csételt borítékban őrzött 
avarkori bronzfülbevalót /!/ 
Rombusz keresztmetszetű 
bronzhuzalból készült 3 cm 
átmérőjű karikáról bronz-
drótra felfűzött sötétkék 
üveggyöngy csüng. Felette 
nagyobbacska bronzkarika 
szabadon mozog. Kora 7. 
század vége.

Átvettünk továbbá egy 
állati csonttöredékek-
kel telt nagyméretű mű-
anyagzsákot, benne újkori 
edénytöredékek is voltak. 
Utólagos átnézés igazolta 
első feltételezésünket, a 
csövescsontok feltörése, az 
a tény, hogy szinte a teljes 
háziállat fauna képviselve 
volt, tanyahely közellété-
re, konyhahulladékokra, 
esetleg elhullott ló elföl-
delésére vall. Elkülönítve 
volt több emberi egyedtől 
származó koponya és váz 
részlet, amelyek közül kéz-
zelformált durva avarkori 
síredény, vastag fenékré-
szei és oldaltöredéke került 
elő. Ezt követően Szórád 
Istvánnal a községtől K-re 
fekvő lelőhelyre mentünk, 
amely az épülő új utcasor 
házaitól néhányszáz méter-
nyire fekszik kiemelkedő 
hosszúkás magaslat ÉK-i 
lejtőjének alján. A magas-
ságpont táján állhatott a 
község elpusztult közép-
kori temploma, melyet 

Szabó Kálmán feltárt. Ettől 
mintegy 150 m-re ÉK-felé 
pedagógus illetményföldek 
egyikét mintegy 80 cm mé-
lyen gépi erővel mélyfordí-
tották.

A felszínre került leleteket 
honismereti őrs keretében 
csatárláncba állított iskolá-
sok gyűjtötték össze, így a 
felszínen már csak néhány 
állcsontot találtunk, míg a 
szomszédos, laposabb fek-
vésű megfordítatlan föld-
sávon szórványos újkori 
cserepek, s a szokásos re-
cens hulladékok voltak.

A területet korábbi tu-
lajdonosáról Csapó féle 
földeknek hívják, más el-
nevezését a földrajzi nevek 
gyűjtésekor sem sikerült 
Szórád Istvánnak felderíte-
nie.

Kértük, hogy a lakóhe-
lyen további mélyfordítást 
lehetőleg ne végezzenek, 
s ugyanakkor megköszön-
tük a leletek bejelentését 
és beszolgáltatását, majd 
Kecskemétre visszatértünk.

Horváth Attila régészeti 
osztályvezető

Kecskemét,
1988. április 29.” 

E féltve őrzött levél bizo-
nyítja, hogy már a 7. század 
végén is éltek itt őseink.

Tisztelettel köszönöm, 
hogy megosztotta velünk 
kutatása múzeumi eredmé-
nyét.

(Folytatjuk.
Borsodi Pálné szerk.)   

Rosta Szabolcs
régész és történész

Helyünk a világban...

Érdeklõdve hallgatták az elõadást

A testvérvárosunk, Lauter vendégei nem csak Ága-
segyháza múltja után érdeklődtek, hanem megtekin-
tették Ópusztaszeren a magyarság történelmi múlt-

jának, kultúrájának Nemzeti Történeti Emlékparkját. 
Hazafelé tartva megyeszékhelyünkön, Kecskeméten is 
megálltak és ismerkedtek a város nevezetességeivel.
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala

  2010. október 3-i
  Önkormányzati választás eredménye Ágasegyháza

 Polgármester választás eredménye:

Füredi János  független 446 érvényes szavazat

Ádám Józsefné  független 346 érvényes szavazat
Hetényi József  független 59 érvényes szavazat

Egyéni listás képviselő választás eredménye:

Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna független 437 érvényes szavazat
Ártim János független 420 érvényes szavazat
Bornemisszáné Varga Ilona független 416 érvényes szavazat
Bagóné Ballun Gyöngyi Éva független 349 érvényes szavazat
Kókai Sándor független 266 érvényes szavazat
Bolyki Zoltán független 262 érvényes szavazat

Tóthné Fekete Ilona független 244 érvényes szavazat
Szmetena Katalin független 240 érvényes szavazat
Fekete Jánosné független 188 érvényes szavazat
Varga Erzsébet független 183 érvényes szavazat
Dr. Mészáros Imre független 170 érvényes szavazat
Fehér Mihály független 145 érvényes szavazat
Basa Melinda független 94 érvényes szavazat
Cseh Andrea független 93 érvényes szavazat
Tóthné Fábián Ilona Rozália független 80 érvényes szavazat
Vinczéné Farkas Zsuzsanna független 61 érvényes szavazat    

  Ágasegyháza 2010. október 6.
Szórád-Hauch Edit

     Helyi Választási Bizottság Elnöke   

Tisztelt Ágasegyházi Lakosok!
 

Polgármesteri köszöntő
 

Gazdálkodók és Állattartók figyelmébe
Nitrát adatszolgáltatás

Köszönetnyilvánítás
„Nem várok én dicsőséget s díjat 
Munkáimért... 
Előre vonnak vágyaim, de én 
Használni s nem ragyogni akarok.”
                                 (Petőfi Sándor)

Különös köszönettel tartozom Ágasegyháza lakosságának, akik nélkül nem lehettem 
volna húsz évig polgármester. 

Köszönet a munkájukért, a baráti támogatásukért, a jogos kritikáért. Örülök, hogy 
tanulhattam Önöktől, köszönöm a barátságukat, köszönöm, hogy szeretetüket él-
vezhettem. 

Jó egészséget és sikeres esztendőket kívánok Ágasegyháza lakosságának. 

Üdvözlettel:
Ádám Józsefné

Tisztelettel köszöntök minden kedves 
helyi lakost, Ágasegyháza jelenlegi pol-
gármestereként. Az ok, amiért az újság-
ban e pillanatban megjelenek, Önök-
nek köszönhető, hiszen Önök engem 
választottak meg polgármesternek.

Köszönöm mindenkinek a kitartó támo-
gatását, a bíztatást és azt, a bizodalmat, 
amelyet belém vetettek azért, hogy a kis 
falunk még jobbá legyen, az én irányítá-
som alatt.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
jelenleg az Önök támogatásával Ágasegy-
háza polgármestere lehetek. 

Köszönöm az intézmények igazgatóinak, 
vezetőinek az intézmények professzioná-
lis vezetését és működtetését. Megnyug-
tató számomra, hogy ilyen kvalitásokkal 
rendelkező vezetők állnak az élén, akik 
jól képzettek és minden helyzetben tisz-
tában vannak a döntéseik fontosságával, 
ahol a köztisztviselők, közalkalmazottak 
és minden más munkatárs komoly szak-
tudással végzi a legtöbbször igen nehéz 
feladatokat.

Bízom benne, hogy rászolgálok a biza-
lomra és ígérem, hogy a legjobb tudásom 
szerint fogok eljárni minden rám kisza-
bott ügyben. Igyekezni fogok, hogy a kis 
falunk minél szebb, jobb és értékesebb 
lehessen. 

Mindemellett azt gondolom, hogy a leg-
fontosabb mégis a lakók elégedettsége. 
Így fő célom, hogy konszenzusra jussunk, 
ahol mindenki nyer, a kívánságok teljesül-
nek és nem célom csupán a kompromisz- 
szum elérése, ami azt jelenti, hogy min-
denkinek áldozatot kell vállalni egy közös 
ügy érdekében, így Önöknek is, nekem is.

Külön szeretném megköszönni a lekö-
szönő polgármesterasszonynak, Ádám Jó-

zsefnének a sok éves munkáját, amellyel 
hozzájárult a falu életéhez, komfortosí-
totta, szépítette Ágasegyházát, segítette, 
tisztelte a Község lakóit.

Ádám Józsefné sok éven át munkálko-
dott a falu képének alakításán, így sok 
éves munkatapasztalat van mögötte. 
Ezennel kívánok neki jó egészséget, sok 
boldogságot a magánéletében, békés 
nyugdíjas éveket szerető családi környe-
zetben.

Természetesen a képviselőtestületi ta-
goknak is nagy szerepe van egy közösség 
alakításában, ezúton köszönettel fordulok 
a leköszönő képviselőkhöz is. Hiszen az ő 
döntéseik is kiemelkedő fontossággal ala-
kították a falu életét, köszönöm a több 
éves munkájukat! Erőt, egészséget és sok 
boldogságot kívánok számukra, mind a 
munkában, mind pedig a magánéletben!

Jelen pillanatban azt gondolom, nem 
marad más hátra, mint újult erővel, új 
szemlélettel, együttes erővel belevet-
ni magunkat az értékteremtésbe azért, 
hogy Ágasegyháza jó közérzetű, vidám, 
mosolygós emberekkel teljen meg. 

Búcsúzóul még egyszer megragadom az 
alkalmat, hogy megköszönjem Önöknek 
a bizalmat.

Azt gondolom, nem történik semmi sem 
véletlenül, így természetesen én is elfo-
gadtam a lakosok választását, reményeim 
szerint békés és gyümölcsöző együttmű-
ködésben lesz részünk.  

Kívánok mindenkinek sok boldogságot, 
egészséget, kérem, hogy kreatív ötleteik-
kel Önök is legyenek részei a faluépítés-
nek és ezzel segítsék a munkámat.

 
Köszönettel, minden jót kívánva:
                                         Füredi János

Ágasegyháza polgármestere

Az 59/2008.(IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés-
sel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól ,vala-
mint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szól.

A rendelet hatálya nitrát-érzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatóra, továbbá a nem nitrát-érzékeny területen  a magánszemélyek háztar-
tási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyek-
re, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkozik. 
Ágasegyháza nitrát-érzékeny besorolású terület.

Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás , ha  barom-
fi esetében 3 számosállatot pl.(215 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 
számosállat (pl.1 tehén és borja,10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az állatállomány 
nagysága.

A nitrát-érzékeny területek MePAR- blokkok szerint vannak lehatárolva.
A nitrát -érzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak és az 

állattartással foglalkozóknak a gazdálkodási évre (szep.1. és azt követő év aug.31.
között) vonatkozóan az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell 
vezetnie a Gazdálkodási Napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, tábla művelési 
adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjainak vagy ennek megfelelő adattar-
talommal.

Az adtaszolgáltatást a rendelet 6.számú melléklete szerinti adatlapon kell teljesíteni 
2010.december 31-ig.  

 További információ :
Mikus Anikó Falugazdász

A 1749-ES SZÁM HÍVÁSÁVAL 200 FORINTTAL TÁMOGATJA A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÁROSULTJAIT! (MAGYAR VÖRÖSKERESZT)

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ÁGASEGYHÁZA

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. 
Telefon: 76/388-211 
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Ráckevei táborozás
Alig hogy kicsengettek az iskolában és megkezdődött a vakáció 

az iskola 14 tanulója 2 pedagógus / Szilvi néni, Vízhányóné Gyön-
gyi néni / felügyeletével június 21- 25 -ig táborozott Ráckevén.

A tavalyi fantasztikus jó időhöz viszonyítva, az idén volt ré-
szünk mindenféle időjárásban. Hétfő borús, kedd, esős, szerdán 
igazi kellemes meleg, csütörtök szeles, napos. Felöltözve jó, de 
a strandon vizes testtel érzékelve „hüsi”. Jobb volt a meleg vi-
zes medencében lenni. De az ágasi gyerekek edzettek és bátrak 
nem riadtak vissza a hideg víztől és a csúszdától sem. S pénteken 
a hazautazás napján ismét borongós időben volt részünk. Az 
ebéd tipikus menza jellegű, mi finomabb ízű ételekhez vagyunk 
szokva. A kedves szülők reggeli és vacsorára valóval nagyon jól 
elláttak bennünket. Köszönet érte. Minimális dolgot kellett vá-
sárolnunk: tej, kenyér.

Egyes tanulókat új oldalukról ismerhettünk meg, mily virgonc, 
de ez nem baj! Vagy épp milyen leleményes, ha valami technikai 
probléma adódott.

A szállásadó iskola sportcsarnoka és a Duna-part most is igen 
népszerűnek bizonyult.

Örülünk, hogy minden programot sikerült megvalósítani, sőt 
még többet is a tervezettnél, mivel egy kilátóval gazdagodott 
Ráckeve.

Mindenki készségesen állt a rendelkezésünkre / a helyi Gyer-
mekjóléti Szolgálat, iskola dolgozói /

A tábort oklevéllel és csoki ajándékkal zártuk. Mindenki jól 
érezte magát.                           Vízhányóné Kócsó Gyöngyi 

Készülünk az újabb megmérettetésre
2010. szeptember 22-én iskolánk 32 tanulója írta meg az Arany 

János Magyarverseny első fordulóját. A verseny egy három for-
dulóból álló helyesírási, irodalmi, nyelvtani logikai megmérette-
tés. Ebben a tanévben már a negyedikesek is csatlakoztak az 
indulókhoz. Az első két fordulót helyben írhatják meg a verseny-
zők, a legjobbak 2010. december 12-én mérhetik össze tudásukat 
a Budapesti Műszaki Egyetemen. Több mint tíz éve mindig jutot-
tak el ágasegyháziak a döntőbe. Volt, amikor 3 tanuló is képvi-
selte iskolánkat. Általában a 10. hely környékén sikerült végez-
nünk. A legjobb eredményt 2004-ben értük el, amikor Rakonczai 
Gábor az 5. helyezést érte el. Készülünk a 2. fordulóra, ahova 
12 tanulónknak sikerült bejutnia. A 4.-esek közül, akik először 
vettek részt a versenyen 3 gyereknek is sikerült a megmérette-
tés. Balogh Dóra, Józsa Gábor és Szmetena Bettina képviselheti 
osztályukat. Az 5.-esek közül Marozsi Szimonetta vehet részt a 
2. fordulóban. A 6.-ból Balogh Dalma, Fekete Zoltán, Németh 
Norbert, Sallai Lilla és Ürögdi Áron is tovább jutott. A 7.-ből Ba-
log Anikó és Balog Nóra, a 8.-ból Balogh Márk küzdhet a dön-
tőbe jutásért. 

Sok sikert kívánok nekik!
Rakonczainé Várkonyi Mária

A 1752-ES SZÁM HÍVÁSÁVAL 250 FORINTTAL TÁMOGATJA A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÁROSULTJAIT! (NEMZETI SEGÉLYVONAL)

Ajándék a testvér településünktől
Lauterből érkeztek német vendégek a Falunapra. 

Szombaton délután a műsorok után köszönték meg a 
szívélyes vendéglátást és adták át az óvodának és iskolá-

nak szánt ajándékaikat. Az óvodások kaptak új szőnye-
get és rengeteg játékot. Az iskola projekrort, laptopot 
kapott és minden elsős tanuló egy kis ajándékcsomagot. 

A gyerekek hétfőn örömmel vették birtokba a az aján-
dékokat.
                                                            Ártim János

Szeretettel várjuk

Falunap, Széchenyi-napi ünnepség
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk iskolánkban a 

Széchenyi-napot. Az idei ünnepségen Széchenyi István halálának 
150. évfordulójára emlékeztek meg iskolánk diákjai. A színvo-
nalas ünnepi műsort a 7. osztály adta elő a kórus közreműkö-
désével. A nyolcadik osztályos tanulók ekkor tűzték fel az első 
osztályosok mellére a Széchenyit ábrázoló kitűzőt. 

Az ünnepség után a Széchenyi-napi vetélkedő eredményei is 
kihirdetésre kerültek. A verseny résztvevőinek egy a Széchenyi 
István életéről szóló kérdőívet kellett kitölteniük csapatukkal, 
míg az alsóbb tagozatosok egy Széchenyit ábrázoló puzzle-t 
raktak ki.

A műsort követő délután iskolánkban futóversenyt rendeztünk. 
Sajnos az időjárás nem kedvezett a résztvevő diákoknak, mivel 
egész délután zuhogott. A versenyt három csoport nem tudta 
teljesíteni, ezért az azt követő hétfői napon újból lefutották.

A győztesek korosztályonként: Lányok: Völgyesi Dóra, Török-
falvi Alexandra, Gyöngyösi Erika, Tormási Izabella, Papp Tamara, 
Bakonyi Bettina, Szabó Enikő. Fiúk: Szőllősi Csaba, Simon Martin, 
Kamasz Gergő, Bodor Levente, Vér István, Fekete Zoltán, Nagy 
Krisztofer, Balogh Márk.

Gratulálunk a versenyek győzteseinek, és lelkes résztvevőinek 
egyaránt!

Szombaton, a nagyszínpadon Gömöri Márta, Berta Alexa és 
Tarcsi Klára mondott verset. Az 5., a 7. és a 8. osztályos tanulók 
pedig tánc produkcióikkal szórakoztatták a közönséget.

Bagó Gyöngyvér

Labdarúgás
Széchenyi Lab-

darúgó Tornát a 
falunaphoz kapcso-
lódóan rendeztük 
meg két korosz-
tályban, négy isko-
la részvételével. A 
3.-4. és a 7.-8. osz-
tályosoknál is a 2. 
helyezést szerezték 
meg tanulóink.

Lány csapatunk 
az Izsáki Sárfehér 
Kupán szerepelt 
kiválóan. Négy csa-
patot megelőzve 
veretlenül nyer-
ték meg a tornát. 
(Szűcs Szilvia, Tarcsi 
Klára, Sebők Edina, 
Polgár Mária, And-
rási Viktória, Ladá-
nyi Pálma, Ladányi 

Zsanett, Tutó Andrea, Jakab Bernadett)
Az 1.-2. osztályos fiúk a második, a 3.-4. osztályos fiúk a 3. he-

lyen végeztek ugyanitt.

Pszichológus az iskolánkban 
Mi ez az iskolapszichológia? Minek nekünk agyturkász?! ... Mit 

akar ez itt?! ... Csak a nem normálisok járnak ilyenhez.... én nem 
vagyok dilis, és a gyermekem sem az!... Vannak helyzetek, amikor 
nem értjük, miért cselekszünk, gondolunk, vagy érzünk pont úgy, 
ahogy. Vagy miért reagálnak ránk mások éppen ellenkezőleg, 
amikor mi egészen mást akartunk. Mindannyian szeretnénk, ha 
megértenének, elfogadnának, szeretnének. Ez alapvető emberi 

dolog, és amikor nincs így, akkor jönnek a nehézségek, problé-
mák, küzdelmek.

Segítségül leírom az iskolapszichológus munkáját és azokat a 
területeket, ahol sokat tud segíteni tanácsaival, ötleteivel, szak-
tudásával. 

Egy pályázat elnyerésével teremtődött meg a lehetőség, hogy 
iskolánkban pszichológus segítse munkánkat. Pszichológusunk 
a kecskeméti Nevelési tanácsadó alkalmazásában áll és heti egy 
alkalommal csütörtök délután tartózkodik intézményünkben. 
Segítségét kérheti szülő, diák, nevelő egyaránt. A foglalkozások 
beindultak és már a heti 4 óra is kevésnek bizonyult, annyian sze-
retnénk szakember tanácsát kérni a nevelésben, gyermekeink út-
jának egyengetésében. 

„A pszichológia ismeretanyagának, felismeréseinek növekvő 
szerepe van az oktatási-nevelési intézmények munkájában. Külö-
nösen szüksége van a pszichológiai felismerésekre és eljárásokra-
az oktatási törvény szellemében- a saját utat kereső, egyéni ar-
culatot öltő iskolának, amely érzékenyen akar reagálni a tanulók 
közötti egyéni különbségekre. Az iskolapszichológus munkájának 
alapvető célja, hogy szaktudásával az iskola nevelő-oktató mun-
káját segítse, hatékonyságát növelje. Az iskolával együtt, annak 
révén azt szolgálja, hogy belső lehetőségeiket, hogy személyisé-
gek formálódjanak, fejlődjenek ki az oktatás-nevelés folyamán”. 
Köznevelés 2009.

Az iskolapszichológus nagyrészt a pedagógusok közvetítésével, 
a pedagógustársakkal konzultatív kapcsolatot kiépítve a követke-
ző területeken segíti szülőt, nevelőt, tanulót egyaránt:

1. Szakmai szempontok alapján ismereteket szerez a tanulók 
csoportjairól, az egyes tanulókról, a szülőkről, a nevelőtestületről.

2. Az iskolakezdés, a gyógypedagógiai, speciális, illetve szakosí-
tott tantervű osztályba való átáramoltatás, speciális tanulmányi 
program javallata 

3. A pályaválasztás segítése
4. Prevenció, a tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok előre-

jelzésével, korai azonosításával
Módszerek:
1. Feltáró és fejlesztő célzatú egyéni és csoportos foglalkozások. 
2. Sokoldalú esettanulmány 
3. Mentálhigiénés jellegű egyéni foglalkozás. 
4. Készség- és személyiségfejlesztő tréning, önismereti csopor-

tok vezetése.
5. Feltáró és fejlesztő célzatú foglalkozások a pedagógusok kör-

ében is.
A foglalkozásra jelentkezés a következőképpen lehetséges: osz-

tályfőnöktől kért szülői jelentkezési lapon, vagy az osztályfőnök 
által kért vizsgálati lapon. A diákok figyelem! - van lehetőség arra, 
hogy egyénileg is kérjetek konzultációt! Ebben az esetben engem 
keressetek meg, segítek!     Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

2010. november 13-án szombaton
MÁRTON-napi mulatságra és  vigasságra
a Sportcsarnokba!
Játszik: az IMPULZUS - zenekar.
Menü: Libából készült ínyencségek 
desszert természetesen): Lúdláb-torta!
Jegyek elővételben kaphatók: 
Sztakó Mihálynénál - Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezetben,
Börönde Editnél - Polgármesteri Hivatalban, és az általános 
iskolában.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
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2010. szeptember 18-i, XVIII.-dik Ágasegyházi Falunap

A második alkalommal megrendezett falunapi főzőver-
senyünk résztvevői nem csak a fakanállal bántak ügyes 
kézzel de kitűnően vizsgáztak a szervezőkészségből is. 
A reggeli „égi áldás” akadályát minden csapat ügyesen 
hárított, hogy a finomságok időben való elkészítéséhez 
mielőbb hozzáláthassanak. Példaértékű, hogy a tapasztalt 
főzőmesterek és a szárnyaikat próbálgató lelkes fiatalok 
milyen remek hangulatot varázsoltak a bográcsok köré. 
Garaczi János Venesz-díjas szakács mester elismerő sza-
vakkal méltatta a versenyzőink teljesítményét. Az izgal-
makkal megtűzdelt megmérettetés végén természetesen 
mindenki „megehette amit főzött”, ami nem mondható 
el a süti-sütő verseny résztvevőiről. A süti-sütő verseny 
finomságai a falunapi rendezvény látogatóinak szerez-
tek „édes pillanatokat” csak úgy, mint a versenyen kívüli 
pörkölttorta felajánlás. A versenyek résztvevőinek és a 
felajánlást tevőknek köszönjük, hogy odaadó munkájuk-
kal támogatták a programok megvalósítását, ezzel is se-
gítették a falunapi rendezvényünk sikerét. Köszönettel és 
elismeréssel tartozunk mindazon lakosainknak akik időt 
és energiát nem sajnálva kiállításaikkal, kulturális műsora-
ikkal, önzetlen szervező munkájukkal azon serénykedtek, 
hogy építsék, szépítsék, színesítsék az ünnepi eseményünk 
programkínálatát. Nehéz  szavakban önteni azt az érzést 
amit az emberek összefogása, tenni akarása tud kiváltani 
a közös munkák során. Ezért engedjék meg, hogy Ady 
Endre szavaival mondjak köszönetet a lakosainknak a pél-
dás összefogásért, ami nélkül lehetetlen egyről a kettőre 
jutni. 

„ Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.”

Bornemisszáné Varga Ilona

A sportcsarnok nagyterme színes kiállításoknak adott 
otthont ezen az esősnek induló napon. Láthattuk az Ága-
segyházi Festőtábor résztvevőinek csodálatos munkáit, 
kézműves klub kiállítást, Nefeljcs Nyugdíjas Klub lakástex-
tíliáit, cserépkályha kiállítást, gazdaköri terménykiállítást. 
A délelőtt folyamán „Gondoljunk a jövőre - A hely szel-
leme” címmel érdekes konferenciát hallgathattak meg a 
jelenlévők. Az előadók között szerepelt Dr. Csatári Bálint, 
Dr. Ramháb Mária, Polyák Albert és Thomas Kunzmann 
Lauter város polgármestere is. Mire a nap kisütött már 
javában gőzölögtek a pici presszó előtti téren a főzőver-
senyen résztvevők bográcsai, a Galéria Büfé előtt pedig a 
lelkes zsűri kóstolgatta a finomabbnál - finomabb süte-
ményeket.

Kora délután a hatalmasra nőtt tömeg egy emberként 
tódult megnézni a csőszpárok menettáncát, majd a ha-
gyományos szüreti felvonulást. 

A szórakoztató műsornak ismét nagy sikere volt. Láthat-
tuk óvodás és iskolás helyi fiataljaink tehetséges előadását, 
halhattuk a Boróka Népdalkör műsorát, majd színvonalas 
nótaest szórakoztatta a nagyérdeműt. A táncosok elő-
adásai nagy sikert arattak, Gold Dance tánccsoport, Dan-
ce Love Clib7 és a Yasmillah hastánc show pörgette fel 
a kedélyeket. A műsort a csőszpárok nyitótánca zárta és 
ezzel elkezdődött a másnap reggelig tartó szüreti mulat-
ság, ahol senkit nem érdekelt az időközben eleredő eső, 
mindenki jól érezte magát. 

Jancsó Mónika
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy
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Az elhízás megelőzése
Folytatva az elhízással kapcsolatos ismertetést, jelen cik-

kemben összefoglalom pontokban az elhízás megelőzé-
sének általános elveit. Ezen elvek a táplálkozástudomány 
ismeretei alapján fogalmazódtak meg és a lakosság táplál-
kozási szokásait próbálja helyes mederbe terelni.

1.Táplálkozzunk változatosan, minél többfajta élelmiszer-
ből, különböző módon elkészített ételekből állítsuk össze 
étrendünket. Ne ragaszkodjunk makacsul a megszokotthoz, 
ne legyenek előítéleteink. Előbb ízleljük meg és próbáljunk 
ki más ételeket is, és csak utána mondjunk véleményt. A 
sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételeket tartalmazó ét-
rend már önmagában biztosítékot jelent arra, hogy min-
den szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk.

2.Kerüljük a zsíros ételeket, a főzéshez sütéshez inkább ét-
olajat, a süteményekhez margarint használjunk. Különösen 
fontos ezt a keveset mozgók számára. Részesítsük előny-
ben a gőzölést, a párolást, a fóliában, teflon edényben, 
vagy fedett cserépedényben való ételkészítést, a zsiradék-
kal való sütéssel szemben. Mellőzzük a rántást, kedvezőbb 
a kevés liszttel, étkezési keményítővel készített habarás.

3. Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a 
mérsékelt sós ízt hamar meg lehet szokni. Különösen ke-
rüljük a gyerekek ételeinek sózását, mert az akkor kiala-
kult ízlés egy egész életre kihat. A fogyasztásra kész ételek 
közül válasszuk a kevésbé sózottakat, az ételek változatos 
ízesítéséhez sokféle fűszert használjunk.

4. Csak a főétkezések befejező fogásaként, hetenként 
legfeljebb egyszer-kétszer együnk édességet, süteményt és 
soha ne a főétkezések között, ételeinket lehetőleg egyálta-
lán ne, legfeljebb csekély mértékben cukrozzuk, ahol lehet 
cukor helyett használjunk mézet. Igyunk inkább természe-
tes gyümölcs-, és zöldségleveket, mintsem cukros italokat, 
szörpöket. A kávéba teába - ha egyáltalán szükséges - in-
kább mesterséges édesítőszert tegyünk. Ne szoktassuk a 
gyermekeket az édes íz szeretetére.

5. Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet és tejter-
méket /sajtot, túrót, kefirt, joghurtot/. A tejtermékek közül 
a kisebb zsírtartalmúakat válasszuk.

6. Rendszeresen, naponta többször is együnk nyers gyü-
mölcsöt, zöldséget, párolt főzeléket.

7.Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köretként 
vagy a fogás alapjaként inkább burgonyát, párolt zöldsé-
get, rizst válasszunk a főtt tészta helyett.

8. Naponta négyszer, ötször étkezzünk. Egyik étkezés 
se legyen túlságosan bőséges vagy nagyon kevés. Minél 
egyenletesebben osszuk el a napi táplálékmennyiséget. 
Együnk nyugodtan, kényelmes körülmények között, nem 
kapkodva. A főtt ételeket elkészítésük után mielőbb tálal-
juk, ne tároljuk melegen órákig. Legyen meg a megszokott 
napi étkezési menetrendünk, lehetőleg mindig azonos idő-
pontban együnk. /Déli krónika Kossuth MR1/

9.A szomjúság legjobban vízzel oltható. Az alkohol a szer-
vezetre káros, a szeszes italok energiafelesleget jelente-
nek a táplálkozás szempontjából, ezért kerülni kell ezeket. 
Gyermekeknél a legkisebb mennyiségben is tilosak.

10. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen táplálék-
nak sem a tilalmát, célszerű azonban egyeseket előnyben 
részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. Bőséges fo-
gyasztásra javasolt: gyümölcs-, zöldségfőzelékek, hal, barna 
kenyér, burgonya.

Mérsékelt fogyasztásra javasolt: nem zsíros húsok, zsír-
szegény tej és tejtermékek, zsiradékok /zsír helyett olaj és 
margarin/, tojás, tészta, száraz hüvelyesek.

Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, cukrozott készítmé-
nyek /befőtt, lekvár/, zsíros húsok, tejszín, cukor, üdítők, só, 
tömény italok, sör, bor.

11. A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan 
egészíti ki a rendszeres testmozgás, valamint a dohányzás 
mellőzése.

12. A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden életta-
ni folyamatának energia és tápanyag felhasználását.

Kérem, hogy mindenki gondolja át a fenti szempontok 
szerint a saját táplálkozását és ha csak pár szempontot érvé-
nyesít és ténylegesen bevezet a mindennapokba akkor talán 
nem írtam hasztalanul a cikket. Köszönöm a figyelmet.

Dr.Dull István 

A Rév 
Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat  
Alkohol-, drog-, gyógyszerfüggők, játékszenve-

dély-betegek étkezési zavarokkal küszködők és 
pszichiátriai betegek pszichoszociális tanácsadója.

Kecskemét és Térsége többcélú társulás területén 
10 éve nyújtunk segítséget szenvedélybetegségekkel 
és pszichiátriai betegségekkel kapcsolatosan érintet-
teknek, egyéni illetve csoportos tanácsadás keretén 
belül is. Szolgáltatásaink ingyenesek.

Az érdeklődőket képzett szakemberek fogadják 
az alábbi elérhetőségeken:

Címünk:
6000 Kecskemét Fecske u. 20.

Nyitva tartásunk: 
Hétfőtől-csütörtökig 9- 16 óráig

     Pénteken:9-15 óráig
Tel:76/415-466

E-mail: revkmet@t-online.hu
Honlap: www.revkecsekemet.hu

V. Nyílt napok - Idősek napja

GPS térkép
Ha nehezen is de végre sikerült megvalósítani az Ágas-

egyháza GPS térképének az elkészítését így 2010. júliusától 
érvényesek a táblázatban megadott tájékozódási pontok. 

Ezen térkép elkészítését nagyon fontosnak és hasznos-
nak tartottam mivel ezen pontok alapján GPS segítségé-
vel az általunk bemért és feltüntetett összes tanya elér-
hető és könnyebben megtalálható lesz, így egy esetleges 
probléma kapcsán a mentő, tűzoltó és rendőri segítség is 
gyorsabb és hatékonyabb lehet. 

A térképen bejelölt és bemért tanyákat tanyagondno-
kaink nemsokára felkeresik és átadják mindenki részére a 
segélyhíváshoz feltétlenül szükséges paramétereket tar-
talmazó kártyákat.

Vas Gabriella

Az elmúlt négy évhez 
hasonlóan az idén is meg-
rendezésre került az idő-
sek világnapja alkalmával 
2010.10.01-én az „V. Nyílt 
napok - Idősek napja „ ren-
dezvénysorozat.

Az idén a Szociális Gon-
dozási Központ udvarán 
felállított sátorban fogad-
tuk vendégeinket, akik 
igen szép számban jelen-
tek meg. A jelenléti íveink 
alapján 207 fő vett részt az 
idősek napi rendezvényso-
rozaton.

Az egész napos progra-

munk nagyon jól sikerült. 
Az est fénypontja a műso-

ros meglepetés és a vacsora 
is fergetegesre sikerült.

Időseink nagyon jól érez-
ték magukat, klubtagjaink 
remek műsorokkal készül-
tek hónapokon keresztül 
ezt a tapsvihar kellőképpen 
honorálta is.

Támogatóink is nagymér-
tékben kitettek magukért,  
adományaikkal  maximá-
lisan támogatták rendez-
vényünket, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni .

Vas Gabriella
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Vallási élet

A 1749-ES SZÁM HÍVÁSÁVAL 200 FORINTTAL TÁMOGATJA A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÁROSULTJAIT! (MAGYAR VÖRÖSKERESZT)

Kedves 
Olvasó!

Róma 
12:9-18

Az Ágasegyházai Református Egyházközség alkalmai, programjai:

Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden második szombaton 16-18 óráig fafaragó szakkör
Október 20. szerda Bibliaiskola 17 órától
Október 21. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
Október 24. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Október 27. szerda Bibliaiskola 17 órától
Október 29. péntek bűnbánati alkalom 17 órától
Október 30. szombat bűnbánati alkalom 17 órától
Október 31. vasárnap úrvacsorás istentisztelet 10 órakor (Reformáció és újbor ünnepe)
November 1. temetői istentisztelet
November 3. szerda Bibliaiskola 17 órától
November 4. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
November 7. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
November 10. szerda Bibliaiskola 17 órától
November 14. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
November 17. szerda Bibliaiskola 17 órától
November 18. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
November 21. vasárnap Istentisztelet 10 órakor
Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.
Minden hónap utolsó vasárnapja családi istentisztelet, amelyen a hittanos gyerekek egy 
csoportja szerepel.
Szeretettel kérjük a református testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenn-
tartói járulék befizetéséről. Az egyházfenntartói járulék összege a presbitérium határo-
zata alapján évek óta változatlanul 6000 Ft/fő/év.
A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigondo-
zásra, beszélgetésre. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!

Közeledik Mindenszentek 
ünnepe és halottak napja. 
A mai  közfelfogás szerint 
mindkét nap a szomorú 
emlékezésnek szentelt nap, 
amikor  elhunyt szeretteink 
sírjához látogatunk.

Igazában Mindenszen-
tek a katolikus egyházban 
örömünnep.

November 1-je Minden-
szentek ünnepe a megem-
lékezés napja. Azon szen-
tekről emlékezünk meg, 
akiknek nincs külön em-
léknapjuk az esztendőben. 
Mindenszentek a katolikus 
egyházban az összes üdvö-
zült lélek emléknapja. Az 
ünnep története a VII. szá-
zadra nyúlik vissza. Írásos  
források szerint Rómában 
610. május 13-án  IV. Boni-
fác pápa a Pantheont az 
összes vértanúk tiszteleté-
re szentelte. Az ünnepet a 
VIII. században május 13-ról 
november 1-jére tették át.

Valójában ez a nap nem 
a szomorú emlékezés 
jegyében telik el, hiszen 
örömünnepként üli meg a 
katolikus egyház. Sikeres 
életpályát végigfutottak-
ra emlékezünk akik hitünk 
szerint célba értek. Földi lét 
befejezése után elnyerték 
jótetteik méltó jutalmát. 
Üdvözült lelkeknek nevez-
zük őket, akik közbenjár-
nak értünk.

Az ezt követő halottak 
napja egyházi ünnepből 
vált fokozatosan általános 
népi megemlékezéssé. A 
november 2. napja halottak 
napja jóval későbbi eredetű 
mint Mindenszentek ünne-
pe.  A Franciaországi  Clunyi  
(Klünyi)  bencés kolostor 
Odiló  nevű apátja 998-ban 

vezette be , hogy  minden-
szentek ünnepét követő 
napon a Clunyi rendház 
alá tartozó minden bencés 
kolostorban emlékezzenek 
meg az összes megholtak-
ról. Ez a szokás a bencés 
renden kívül is hamarosan 
elterjedt.

Mit kezdhet a ma embere 
az elmúlás gondolatával

Memento mori - emlékezz 
a halálra! Így szól a Közép-
kor figyelmeztetése, és ezt 
a latin nyelvű mondatot ol-
vashatjuk a temetők kapuin. 
Ez nem csak azt jelenti, hogy 
előre tekintünk halálunkra, 
sokkal inkább szeretteink 
sírjára tekintve emlékezünk 
életükre!  Bizonyítjuk, hogy 
nem felejtetjük el őket, mu-
tatja ezt szeretetünk, ra-
gaszkodásunk.

Halottak napja - e gyá-
szos ünnep arra is rávezet-
het minket, hogy az élet 
„túléli” a halált. Az életet 
nem lehet koporsóba zár-
ni, enyészetre váltani. Ha 
életünk nem más, mint az 
örökkévaló, teremtő és 
Megtartó Isten életében 
való részesedés, akkor Isten 
a mi személyiségünket is 
örökkévalóvá teszi, és ezen 
még a halál sem foghat ki. 
Lehet, hogy a halál pillana-
tában úgy érezzük, egy ki-
csit elengedte a kezünket, 
de odaát újra megfogja. 

Ezen a napon mindenki 
találkozik valahogy a halál-
lal. Találkozik a gyermek, 
aki legtöbbször csak azt a 
számara izgalmas és játékos 
eseményt veszi észre, hogy 
gyertyákat kell gyújtani a 
síroknál. Találkozik a fiatal, 
aki közömbösen és unot-
tan van jelen, de valami foj-

togatót ő is érez a levegő-
ben, hiszen illetlen ilyenkor 
hangoskodni a temetőben. 
Találkozik az élet delén túl 
lévő ember, aki ezen a na-
pon elveszett hozzátarto-
zóit idézi fel emlékeiben. 
S találkozik az idős ember, 
aki egyre többet gondol  az 
elmúlásra.

A „legnagyobb magyar”, 
gróf Széchenyi István nagy-
cenki nyughelyének bejára-
tánál olvashatjuk: „Voltunk 
mint ti, lesztek, mint mi.” A 
komor mondat, mely egy 
alapvető igazságot fogal-
maz meg, jól illik a sírkert-
hez, a sírás helyéhez, ahol 
szembesülünk az elmúlás 
gondolatával. 

Halottak napja minden 
ember számára újra felidézi 
azt a napot, amikor utolsó 
útjára kísért egy olyan hoz-
zátartozót, aki közel állt 
hozzá. A mai napon egy 
kicsit újra átéljük az egykori 
temetéseket, de ugyanak-
kor a hívő ember elgondol-
kodik azokon a reményteli 
szavakon, melyeket ezen a 
napon olvasunk:

„Ne szomorkodjatok úgy, 
mint akiknek nincsen remé-
nyük” (Tessz 4,13) 

Természetes, hogy szomor-
kodunk szeretteink elveszté-
sén, de ne úgy, mint aki nem 
hisz az örök életben. A mi 
szomorúságunkba  ezen  na-
pon is az örökélet reménye 
csillan fel: ha meghalunk is, 
akkor is örökké az Úrral le-
szünk. Szeretteink sírja előtt 
állva az emlékezés pillanatá-
ban merjük vigasztalni egy-
mást ezzel a tanítással. Mert 
akár élünk, akár halunk, az 
Úréi vagyunk.

Farkas János plébános

Befejezésül Ady Endre: 
HALOTTAK NAPJÁN címû

versét idézem:

Miserend

November 1-én du: 
3 - órakor a teme-
tői keresztnél közös 
megemlékezés lesz. 
Ezen a napon a 

templomban du: 4 - 
órakor mindenszen-
teknapi szentmise 
melynek végén kö-
zös gyertyagyújtás 
halottaink emlékre.

Október hónapban 
még  a szombat esti  
misék már du: 5 - 
órakor, november-
től a téli időszakban 
pedig du: 4 - órakor 
kezdődnek.

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
-- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk --
-- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!... 

9A szeretet ne legyen 
képmutató. Iszonyodjatok 
a gonosztól, ragaszkodjatok 
a jóhoz, 10a testvérszeretet-
ben legyetek egymás iránt 
gyengédek, a tiszteletadás-
ban egymást megelőzők, 11a 
szolgálatkészségben fárad-
hatatlanok, a lélekben buz-
gók: az Úrnak szolgáljatok. 
12A reménységben örven-
dezzetek, a nyomorúságban 
legyetek kitartók, az imád-
kozásban állhatatosak. 13A 
szentekkel vállaljatok közös-
séget szükségeikben, gyako-
roljátok a vendégszeretetet. 
14Áldjátok azokat, akik ül-
döznek titeket; áldjátok és 
ne átkozzátok.  15Örüljetek 
az örülőkkel, sírjatok a sírók-
kal. 16Egymással egyetértés-
ben legyetek, ne legyetek 
nagyratörők, hanem az alá-
zatosakhoz tartsátok maga-
tokat. Ne legyetek bölcsek 
önmagatok szerint.  17Ne 
fizessetek senkinek rosszal 
a rosszért. Arra legyen gon-
dotok, ami minden ember 
szemében jó. 18Ha lehetsé-
ges, amennyire tőletek telik, 
éljetek minden emberrel bé-
kességben. 

Kedves Testvérek!
Miről szól egy falunap? Mit 

jelent ez nekünk? Bizonyá-
ra mindannyiunknak mást 
és mást. Ünneplést, lazítást, 
munkát, zajt, ricsajt, versenyt, 
szereplést, lovas felvonulást? 
Valóban, ez mind igaz a falu-
napra. Ha egy szóval kellene 
megfogalmazni, akkor talán 
az ünnep a legtalálóbb kife-
jezés erre. A falunap ünnep. 
De mit ünnepelünk? Csak 

a felsoroltakat? Tudjuk-e a 
közösségi életünket is ünne-
pelni? 

A felolvasott ige egy kö-
zösséghez intézett intelmek 
sora. A falu is egy közös-
ség. A mi közösségünk kb. 
2000 fős. Ágasegyháza nagy 
közössége megéli-e az ige 
szavait a hétköznapok, az 
ünnepek során? 

„9A szeretet ne legyen 
képmutató.”- ez az első 
intelem, vagy úgy is mond-
hatjuk etikai elvárás. Milyen 
a mi szeretetünk? Ez a leg-
meghatározóbb életünkre. 
Őszinte? Feltétel nélkül tudsz 
mindenkit szeretni? Vagy 
válogatsz? Ezt szeretem, azt 
meg nem. Vagy képmutató 
a szereteted? Mit mutatsz a 
másiknak?

„10a testvérszeretetben 
legyetek egymás iránt gyen-
gédek, a tiszteletadásban 
egymást megelőzők,” - Ha 
tudunk szeretni - márpedig 
én hiszem, hogy mindannyi-
an tudunk szeretni, milyen 
a mi szeretetünk embertár-
saink iránt? Embertársaink 
szeretete sokszor a tiszte-
letadásban fejeződik ki. Tu-
dom-e tisztelni a másikat? 
Tudok-e előzékeny lenni a 
tiszteletben? Vagy csak el-
várom, hogy mások tisztelje-
nek engem?

Tudom nem könnyű így 
együttélni embertársaink-
kal. Még a szűk családban is 
sokszor vannak súrlódások, 
problémák. De ha mindenki 
krisztusi szeretetben tudna 
élni az ismerőseivel, akkor ez 
a falu tökéletes lenne. De azt 

is tudjuk, hogy tökéletes falu 
nincsen, hiszen a benne élő 
emberek sem tökéletesek. 
Egy ember volt csak tökéle-
tes: Jézus Krisztus. 

Mégis törekednünk kell a 
tökéletesedésre. 

Gyakran lehet hallani kri-
tikát, észrevételt a faluval 
kapcsolatban. Mit lehetne 
másképp csinálni? Miért nincs 
ez, miért nincs az? Én bízom 
benne, hogy mindenkit a jó-
szándék vezérel, amikor eze-
ket mondja. És valahol min-
denki érzi és tudja, hogy ez 
a falu is lehetne még szebb, 
még jobb, még békésebb. 

Mégis mi akadálya ennek, 
hogy megvalósuljon? Egyik 
oldalról semmi, hiszen csak 
az ember kell hozzá, nekünk 
kell úgy élni és alakítani az 
életünket, hogy az jobb, 
békésebb legyen a faluban. 
Másrészről nagyon is nagy 
akadálya van, ami szintén: 
maga az ember. Mert mi 
magunk vagyunk az akadá-
lyok, mert oly sokszor hiány-
zik belőlünk az, amivel Pál 
inti, figyelmezteti a rómaia-
kat. Róma 12:9-18

Sok kicsi sokra megy.- Tartja 
a közmondás. Ezek az elvá-
rások is apró kicsiny dolgok 
egymás mellett. De együtt 
sokra képesek. 

„18Ha lehetséges, amen-
nyire tőletek telik, éljetek 
minden emberrel békesség-
ben.”

Részlet a 2010-es falunap 
ökumenikus istentisztelet 
igehirdetéséből 
Dr. Egeresiné Sz. Anikó 

református lelkész
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Civil szervezeteink életébõl

A 1752-ES SZÁM HÍVÁSÁVAL 250 FORINTTAL TÁMOGATJA A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÁROSULTJAIT! (NEMZETI SEGÉLYVONAL)

„Hungarikumok a parlamentben”

A hungarikum különleges, 
egyedi, jellegzetes, csak 
Magyarországra jellemző 
dolog, amely lehet egy ma-
gyar mű, magyar termék, 
őshonos állatok...

Ezekről a dolgokról hall-
gatott meg előadást Nefe-
lejcs Nyugdíjas Klubunk egy 
kis csoportja. Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselőnk, 

- aki évek óta lelkes életre 
hívója a témának - hívott 
meg bennünket a nagysza-
bású előadásra. Kb. 600-an 
voltunk az ország minden 
részéből. A színhely a Par-
lament Főrendiház terme 
volt, ahol a képviselők ül-
nek, s folyik az országgyű-
lés.

A nagyon szigorú belép-

tetés után jutottunk be a 
Parlament épületébe, ahol 
igen tágra nyitottuk a sze-
meinket a sok szépség lát-
tán. Kabátjainkat a Kupo-
latermen áthaladva (ahol a 
koronázási ékszereket őr-
zik), a díszes főlépcsőn lép-
kedve vittük le a ruhatár-
ba. Ha csak ennyit látunk, 
akkor is nagy élményben 
lett volna részünk. Fél tíz-
kor kezdődött a program. 
Belépve a gyönyörű terem-
be, látva a sok előadót, az 
előadóművészeket, nem 
volt kétségünk afelől, hogy 
itt ma nagyon érdekes dol-
gok történnek. Tárogató 
hangja köszöntött ben-
nünket, majd szintén táro-
gató kísérettel hangzott el 
a Himnusz. Lezsák Sándor 
köszöntője után követke-
zett egy 90 évnél idősebb, 
karcsú, magas, nagyon fia-
talnak kinéző volt erdélyi 
színésznő, aki egy csodála-

tos hazafias verset szavalt 
el. Ezután következtek az 
előadások, öt perces idő-
tartamban. Igen széles volt 
a skála, a Tabdin élő Fodor 
Zoltán fegyvervésnöktől a 
Kerekegyházán élő Rendek 
Olga, a Rendek Mangalica 
Ökotanya tulajdonosáig. 
Az egész ország területé-
ről érkeztek előadók. Az 
előadásokhoz kapcsolódó 
képeket a kivetítőkön lát-
hattuk. 

Délben pogácsával, ás-
ványvízzel és kávéval kí-
náltak bennünket. Azon a 
folyosón történt mindez, 
ahonnan a Dunára, a Budai 
várra, s hegyekre, és a Hil-
ton Szállodára lehet látni. 
Fantasztikus, felemelő ér-
zés volt!

Az előadások ebéd után 
is folytatódtak, majd meg-
hallgattuk a Misztrál Együt-
tes előadásában a magyar 
költők megzenésített ver-

seit. Három órakor , az igen 
gazdag program után, újra 
a tárogató hangjával kísért 
Székely himnusz hangzott 
el.

A folyosón a Sárospatak-
ról érkező Borsa Hungary 
Gyümölcsédesség Kft. rend-
kívül mutatós, dobozos 
gyümölcsédességét, mint 
hungarikumot kóstolhattuk 
meg. Nagyon finom volt!

Helyzetképet kaptunk a 
hungarikumokról, a kárpát-
medencei értékekről, helyi 
és közösségi erőfeszítések-
ről, az országgyűlési hatá-
rozatról, a törvényhozás új 
feladatairól.

Nem mindennapi élmé-
nyekkel tértünk haza.

Szórád Istvánné
ny. tanár  

Ágasegyházi Boróka Népdalkör 
és Citerazenekar Egyesület

Ágasegyházi 
Polgárőr Egyesület

Településünk népzenei 
hagyományait felelevenítő 
kezdeményezés 1992-ben, 
Szórád István tanár úr fe-
jében fogalmazódott meg, 
aki még jól emlékezett az 
elődök önfeledt, jó hangu-
latú éneklésére, együttze-
nélésére. A vezetése alatt 
álló Gazdakör tagjaiból és 
azokból, akiknek ismert 
volt népdalszeretete, útjára 
indított egy korosztályos, 
de elkötelezett, lélekben, 
lelkesedésben töretlen cso-
portot, akik célul tűzték ki a 
helyi és környékbeli népze-
nei hagyományok ápolását. 
Így alakult meg 1992 jún. 
16-án az ágasegyházi Gaz-
dakör Népdalköre és Cite-
razenekara. Alapító tagok: 
Benedekné Koch Magdol-
na, Flaisz Sándorné, Kiss 
Jánosné, Kozma Józsefné, 
Lévai Istvánné, Nagy Fe-
rencné, Szabó Imréné, Tég-
lás Mihályné.

Kaptak hangszereket és 
megkapták első fellépő 
ruhájukat, ami egységes, 
kulturált megjelenést biz-

tosított számukra. Én 1993 
év tavaszán csatlakoztam 
az énekkarhoz. Az együt-
tes irányítását, Benedekné 
Koch Magdolna, majd Bíró 
Jánosné végezte és már a 
következő évben a Nép-
dalkörök és Citerazaneka-
rok megyei minősítőjén 
arany fokozatot értünk el. 
A fellépések száma szapo-
rodott, a repertoár bővült 
és már egyre távolabbi 
helyekről érkeztek meghí-
vások. A szakmai munkát 
rövid ideig Szekér Istvánné 
óvónő segítette, míg 1995 
második felétől rám bízták 
ezt a feladatot. 

A népzenei együttesek két 
évenként részt vehetnek 
egy minősítési rendszerben, 
aminek hatálya kétéves. A 
minősítéseket a KÓTA (Ma-
gyar Kórusok Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szö-
vetsége) szervezi és végzi. 
A háromtagú zsűri, bronz, 
ezüst, arany, ill. az arany 
fokozatot elért együttesek 
legkiválóbbjainak aranypá-
va elismerést adományoz. 

Kezdetektől részt vettünk 
e minősítéseken, kontro-
lálandó szakmai fejlődé-
sünket. Az első ezüst fo-
kozatot követően, minden 
további megmérettetésen 
arany minősítést kaptunk.

Az utazások, a szakmai 
továbbképzések költségei 
egyre nőttek, a Gazdakör, 
erején felüli támogatása 
ellenére mozgásterünk be-
szűkült, így lehetőségeink 
bővítése miatt a csoport 
elhatározta az egyesületi 
forma létrehozását, ami új 
dimenziókat nyitott szá-
munkra. Bekapcsolódhat-
tunk a hazai civilmozgalmak 
hálózatába, megnyíltak pá-
lyázati lehetőségeink, mű-
ködési költségeink bizton-
ságosabb előteremtésére. 
A csoport 1998 máj. 21-én 
alakult át „Boróka Népdal-
kör és Citerazenekar Egye-
sület”-té. Az alapító tago-
kon felül, Ádám Józsefné, 
Gula Györgyné, Imre Lász-
lóné, Lehóczkiné Horváth 
Zsuzsanna, Ludnai Tünde, 
Nagy Gáborné, Polgár Pál-

né, Rab Istvánné, Szórád 
István, Téglás Mihály, Un-
gor Istvánné vett részt az 
egyesület munkájában. 
Működésünket továbbra 
is támogatta a Gazdakör, 
a vállalkozók, és az önkor-
mányzat, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 

Pályázataink révén új 
hangszereket, számítógé-
pet, fellépő ruhákat vet-
tünk.  Egyre rangosabb ve-
télkedőkön vettünk részt, 
mint pl. a „Hagyományos 
régiók, régiók hagyomá-
nya” elnevezésű Kárpát-
medence-i népzenei vetél-
kedőn, ahol Bács-Kiskun, 
Békés-, Csongrád megye 
együttesei közül, mi jutot-
tunk a területi döntőbe. 
Végig jártuk az országot 
Nyíregyházától Nagykani-
zsáig, Kübekházától Buda-
pestig, de voltunk testvér-
városunkban Lauterben és 
a szomszédos Vajdaságban 
is.  2004 decemberében ré-
góta dédelgetett álmunk 
valósult meg. Elkészült a 
stúdió munkája az előző év-

tized legszebb dalaiból ös-
szeállított népdalcsokrok-
nak. Az első önálló CD-nk a 
következő év februárjában 
jelent meg. Azóta az inter-
netes Folkrádió szinte napi 
rendszerességgel sugároz 
dalainkból, így hallható mű-
sorunk az egész világban. 
Fennállásunk 15. évfordu-
lóját, egy nagyszabású nép-
zenei találkozóval ünnepel-
tük 2007-ben. Időközben 
csatlakozott hozzánk Újszá-
szi Lászlóné és egy tehetsé-
ges testvérpár, Török Adri-
enn és Török Anita. Sajnos 
néhány tagunk az aktív 

munkát abba kényszerült 
hagyni, de megmaradtak 
hűséges támogatónak. Pót-
lásuk nagyon nehéz, ezért 
szívesen látnánk, minden, a 
népzene iránt elkötelezett 
énekelni vágyót. Jövőbeni 
terveink közt, természete-
sen az „Arany páva” elis-
merő cím megszerzése van 
az első helyen. Hamarosan 
összejön az új dalainkból 
ismételten egy CD-re való 
anyag, amit szintén szeret-
nénk megörökíteni az utó-
kor számára.

Nagy Tibor 
elnök

Ágasegyháza lakosságá-
nak összefogásával, 1997. 
márciusában, 26 önkén-
tessel megalakult az Ága-
segyházi Polgárőr Egyesü-
let, melynek elnöke Kókai 
Sándor. A megalakulás 
célja és feladata a helyi la-
kosság közbiztonságának 
fenntartása, a bűncselek-
mények megakadályozása, 
közösségi rendezvények 
biztosítása.

Feladatainak ellátását 
polgári támogatások és a 
személyi jövedelemadó 1 
%-os felajánlásai biztosít-
ják, melyet főleg gépjármű 
fenntartásra, üzemanyag 
beszerzésre fordítanak.

Tagjai mindent megte-
hetnek, amit törvény nem 
tilt, amit állampolgárként 
is megtehetnénk, odafi-
gyelnénk egymásra, vi-
gyáznánk szomszédjainkra 
és értékeinkre. A különb-
ség „csak” annyi, hogy te-

vékenységüket nem egyé-
nien, hanem szervezett, 
tudatos, közös munkával 
végzik, önzetlen tenni 
akarással. A közös össze-
fogás mutatja, hogy tagja-
ink létszáma fokozatosan 
emelkedik, mára eléri az 
50 főt. Csak egy telefon : 
+36 20 427-6907 és meg-
kaphatja mindenki a se-
gítségüket, hogy megkí-
méljük magunkat a házaló 
bűnözők meglepetéseitől, 
megtévesztéseiktől. 

Borsodi Pálné
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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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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: ifj. Marozsi Gábor  20/544-5137 
                 Vlaszák Bence  20/275-7376

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

Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Magyarország népének 

a sztálinista diktatúra elle-
ni forradalma és a szovjet 
megszállás ellen folytatott 
szabadságharca, amely a 
20. századi magyar törté-
nelem egyik legmegha-
tározóbb eseménye volt. 
A budapesti diákoknak 
az egyetemekről kiinduló 
békés tüntetésével kezdő-
dött és a fegyveres felke-
lők ellenállásának felmor-
zsolásával fejeződött be.

Az október 23-i buda-
pesti tömegtüntetés a 
kommunista pártvezetés 
ellenséges reakciója és a 

fegyvertelen tömegre le-
adott véres sortűz követ-
keztében még aznap éjjel 
fegyveres felkeléssé nőtt. 
Ez a kormány bukásához, a 
szovjet csapatok visszavo-
nulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához 
és az ország demokratikus 
átalakulásához vezetett. 
November első napjaiban 
az új kormány megkezdte 
a tárgyalásokat a Szovjet-
unióval a szovjet csapatok 
teljes kivonásáról, a Varsói 
Szerződésből való kilépés-
ről és az ország semleges-
ségéről. A szovjet politikai 

vezetés azonban a kezdeti 
hajlandóság után meggon-
dolta magát, és miután 
a nyugati nagyhatalmak 
biztosították arról, hogy 
nem nyújtanak a magyar 
kormánynak segítséget, 
november 4-én a szovjet 
csapatok hadüzenet nélküli 
háborút indítottak Magyar-
ország ellen. Az aránytalan 
túlerővel szemben egye-
dül maradt ország több 
napon át folytatott hősi 
szabadságharca így végül 
elbukott. 1957. januártól a 
forradalom résztvevőit tö-
megesen börtönözték be, 

majd sokukat kivégezték. 
A brutális megtorlást és a 
magyar nép elnyomását 
az ENSZ és a világ közvéle-
ménye egyaránt elítélte.

A forradalom leverését 
követő évtizedekben Ma-
gyarországon tilos volt er-
ről az időszakról beszélni, 
ellenforradalomnak bé-
lyegezték. 1989. október 
23. óta ez a jeles nap ket-
tős nemzeti ünnep Ma-
gyarországon: az 1956-os 
forradalom kitörésének 
napja és az 1989-es Ma-
gyar Köztársaság kikiáltá-
sának napja.

Halloween ünnepe - 
Jack O’ Lantern legendája

Múltunk - Tudja-e?

1.  Ki volt az a sándortelepi gazda, aki az utak töltését és 
karbantartását szervezte és végezte is?
a. Bódogh István b. Csontos Gergely c. Fekete Géza
2. Ki volt az a tanár, aki bevezette a tanulókat a fotózás 
szépségeibe?
a. Tóth Ervin b. Őri Tibor c. Máté László
3. Ki szorgalmazta Sándortelepen a villany és telefon be-
vezetését?
a. Ballun Tibor b. Juhász János c. Martonosi Istvánné
4. Ki élesztette újjá Ágasegyházán a szüreti fogatos felvo-
nulást és a szüreti bált?
a. Kasza Mihály b. Antal Imre c. Szórád István
5. Az alábbiak közül ki volt híres bognármester?
a. Kósa Ferenc b. Id. Lénárt Gergely c. Mucsi Ferenc
A pályázat beküldési határideje: 2010. november 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára 
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati 
lakás) 

Szeptember havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/b, 
4/a, 5/c.

Helyes megfejtőnk: Farkas Istvánné 6076 Ágasegyháza, 
Kossuth L. u. Kossuth L. u. 49.

Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes 
szórakozást.

Szórád István ny.tanár

SuDOKu

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 
próbára tudását!

Rejtvénypályázatok

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 
Könyvtára,   6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. 

(Rendőrségi szolgálati lakás)
A beküldés határideje: 2010. november 5.

Szeptember havi pályázatunk nyertese: Patik Miklósné 
Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.

A nyertesnek gratulálunk!

Egy ír legendára vezethető vissza, honnan is ered a 
Jack o’Lantern név. Egyszer volt egy férfi, Jack, aki sze-
retett huncutságokat, trükköket elkövetni embertár-
saival. Egy nap azonban magát a Sátánt viccelte meg, 
aki felmászott előle egy fára. Jack ekkor keresztet vé-
sett bele a fatörzs kérgébe, ezzel csapdába zárta a 
Sátánt, mivel az nem mert lejönni a fáról.

Jack üzletet kötött a Sátánnal: leengedi a fáról, ha a 
Sátán megígéri, hogy többé nem kísérti őt.

Miután Jack meghalt, nem mehetett be a mennyor-
szágba gonosz cselekedetei miatt. Azonban a pokol-
ba se kapott bebocsátást, mivel trükközött a Sátánnal. 
A Sátán ennek ellenére adott neki egy kis parazsat, 
amely világított neki a sötétben. Ezt a parazsat Jack 
belehelyezte egy kivájt tök belsejébe, ahol az tovább 
izzott.

Jack egy soha véget nem érő vándorlásra indult bün-
tetéseképpen, magával vitte az izzó széndarabot a tök 
belsejében, így bárhová is ment, az mindig világított 
neki. Hamarosan csak így nevezték „a lanternás” Jack 
vagyis Jack O’Lantern.

Angol nyelvi fejtörő
általános iskolásoknak

Egészítsd ki a rejtvényt 
az angol számokkal (0-10 
között)

HÁROM HÓNAPON 
keresztül gyüjtsd össze a 
megfeltéseket és egyszer-
re add le a könyvtárba, a 
kivágott figurával együtt. 
Minden helyes megfejtő-
nek nagy meglepetésben 
lesz része.

Született: 
Dóka Vejke Bátor (Pintér Viktória), 
Káldi-Hajagos Attila (Gubicza Anita)

Házasságkötés: nem volt 

Meghalt: 
Gula Györgyné Dudás Margit (75)
Farkas József (78)


