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Múltunk
A vasútállomás vezetését 1921-től Üveges
Ferenc vette át. 1937-ig,
működése alatt korszerűsítették, kicserélték a sínhálózatot, csökkentették
a vonatok menetidejét,
különválasztották a teher- és személyszállítást,
ami nagy fejlődést hozott
a közlekedésben.
Egyre jobban csökken
az analfabéták száma. A
tanyaközpontokban folyik a művelődési élet. A
leánykörben szervezik a
szabó-varró tanfolyamokat, tanfolyam végzőket,
a gazdaköri tagok képzéseit.
A 30-as évek elején épített házat Papp József és
neje, külön üzlethelyiséggel a műút és az agyagos
út sarkán. Szatócs kereskedést működtettek.
Ebben az időben kereskedése volt még Langó
Mihálynak, Fakan Istvánnak, Bódogh Imre-Krizsák
Györgynek, Virágh Péternek és Szűcs Gábornak.
A fiatalok körében folyik
tovább a levente oktatás
Ország Ferenc leventeoktató személyével.
1938-ban
megszólalt
a telefon Ágasegyháza
pusztán. A távbeszélő állomások száma 5 db, rádióvevők száma 33 db, a
hírlap előfizetők száma
50 fő körül volt. Ifj. Csepi
János munkakörét nővé-

Ország Ferenc
leventeoktató (1937)
re Csepi Ilona vette át. A
postai kézbesítést Makai
Károly végezte.
„Hitler 1939. szeptember
1-én hadüzenet nélkül lerohanta
Lengyelországot.”, ezzel megkezdődött
a II. világháború. Kitört
a II. világháború! - járta
végig a házakat a borzalom. 1940 tavaszán Dániát, Hollandiát, Norvégiát,
Belgiumot rohanta le Hitler Németországa. 1940
júniusában
megszállta
Franciaországot.
(Pabló
Picasso békemozgalmat
indított meg, mely bejárta az egész világot. A
föld minden országában
a haladó emberiség síkra szállt a béke mellett,
a háború ellen.) Hitler
1941-ben megtámadta a

Röviden

Csepi Ilona postavezetõ
a posta előtt.
Szovjetuniót. Németország később bekebelezte
Romániát, Bulgáriát, Jugoszláviát. Magyarország
1941. június végén kapcsolódott be a háborúba. Elkeseredett véres harc következett ezután. Fiaink
a frontokon véreztek el,
sok volt a sebesült. Itthon
megfeszített munka folyt
az életért, a napi betevő
falatért, kenyérért. Megfáradt nők, anyák, gyermekek, a borzalmaktól
megundorodott emberiség egyetlen vágya volt,
hogy végre béke legyen.
1944-ben az egész Szovjetunió területéről kiűzték
a németeket. Megkezdődött a megszállt országok
„felszabadítása” a német
megszállás alól. 1944-ben

a Vörös Hadsereg átlépte Magyarország határát.
Malinovszkij marsall a II.
Ukrán front, Tolbuhin
marsall a III. Ukrán front
vezetői azt a feladatot
kapták, hogy semmisítsék
meg a magyarországi ellenséges csapatokat. A II.
Ukrán front Baja irányából
a Duna-Tisza közén tört
északra, vonult Budapestre, a III. Ukrán front Szolnoktól délre kezdte meg
a hadműveleteket.
„Budapest irányába csapataink harcolva nyomulnak előre a Duna-Tisza
közén” - jelentették 1944.
november 1-én a Szovjet
Távirati Irodának a Kecskemét körüli harcokról.

Megemlékezéseink:
Adventi várakozás
Mikulás

§

Népszava
1945. március 21:
„Különösen szívós harcok folynak Kecskeméten.
Tegnap harckocsijaink és
gyalogságunk betört a
városba, ahol elkeseredett ellenállásra talált. A
helyőrség segítségére az
ellenség bedobta a 24.
Német Páncélos Hadosztályt. Az elmúlt nap folyamán a hitleristák több
mint 20 elkeseredett támadást indítottak. Csapataink minden támadást
visszavertek.”

(Forrás: Ágasegyháza 1974,
Ágasegyháza 2000.)
(Folytatjuk. Szerk.)

Önkormányzati
tájékoztató
Önkormányzati tájékoztató
Felhívás
Gazdálkodók figyelmébe
Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Programok
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti hírek
Egyházi programok

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hírdetésfelvétel

Az emlékezés, a tisztelet hagyományt teremt
Őszi napsütötte délután ilyenkor Mindenszentek és halottak
napjához közeledve, szívesen
sétálok a virágba öltözött sírok
között temetőnkben. Lábaim
alatt hallom a lehullott, megszá-

radt levelek pattogó hangját.
Körülöttem csend van, benne
elmerülve emlékezem. Egyszerre gyermekek zsivaja közeleg és
felriadok. Mi történik? És látom,
hogy aprócska, kicsiny kezek

szorgos munkával takarítanak,
virágokat, mécseseket helyeznek
el volt tanítóink, gondozóink
nyughelyénél. Közben a tanító
néni segítségével, már elcsendesülve idézik fel múltunkat. Emlékeznek. Miután a kis csapat visszatér az iskolába, gondolataim
tovább szárnyalnak.
Lehet, hogy az esti beszélgetésnél felröppen egy kérdés:
Mi történt ma az iskolában? És
a gyermeki felelet szüleikben
is életre kelti a múltat. Együtt
emlékeznek tovább. Milyen nehéz volt az első betűt kerekre
rajzolni Julika néni segítségével.
A mindig mindenkihez kedves,
mosolygós Gizi néni hogyan tipegett gyönyörű, őszhajával a
Kossuth utcán meg-meg állva,
egy-egy biztató szóval. Vagy
Jucika néni, aki szorgalmasan
takarított és az elveszett pulóverem is tudta hol találom.

Zomboriné Margitka tanította meg nekem - Ismerd a múltad, a jelenhez. A jövődet úgy
alakíthatod tovább, hogy szép
legyen.
Most, hogy már húsz éve el-

kerültem az iskolától, örömmel
tölt el, hogy e hagyomány nem
veszett a homályba és mindig
van aki folytatja. Köszönöm.
Emlékezzünk!
Borsodi Pálné
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala

Önkormányzati hírek
röviden
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megválasztotta alpolgármesterét és bizottságait az alábbiak szerint:
Alpolgármester: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
Ügyrendi Bizottság:
Elnök:
Tagok:
		

Bolyki Zoltán
Bagóné Ballun Gyöngyi
Kókai Sándor

Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság:
Elnök:
Ártim János
Tagok:
Bolyki Zoltán
		
Bornemisszáné Varga Ilona
Humánpolitikai Bizottság:
Elnök:
Bornemisszáné Varga Ilona
Tagok:
Bolyki Zoltán
		
Kókai Sándor

FELHÍVÁS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról
és a közterületi díj meghatározásáról szóló
12/2008. (X.07.) számú rendelet VI. fejezet 16.
§-ának (2)-(3) bekezdése előírja, hogy a tulajdonos köteles az ingatlanja előtt elhelyezkedő közterületet, utcafrontot tisztán tartani,
valamint a gyalogos közlekedésre szolgáló
járdán az időjárás következtében keletkezett
akadályt (pl. hó) eltakarítani.
Elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonosa
szabálysértést követ el.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ebben az évben értékesítésre tűzifát nem
tudunk biztosítani.
Tűzifát a készlet erejéig, az átmeneti segély terhére csak a szociálisan rászorulók részére tudunk biztosítani természetbeni juttatásként.

Füredi János
polgármester

Adventi várakozás
Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldott-fényű fa,
és hallgatózik. Szűz utakra
feszül sok ága, tűhegye szelet fog - készül, ő magasba,
az egyetlen szent éj fele.
(Rainer Maria Rilke: Advent)

A közterület használatról és a közterületi díj
meghatározásáról szóló 12/2008. (X.07.) rendelet VI. fejezet 16. §-ának (2)-(3) bekezdésekben
foglaltak megsértése esetén a jogsértő állapotot az ingatlan tulajdonosa, (birtokosa, használója) - felhívását követően - 24 órán belül nem
szünteti meg, a jegyző - a 70. életévüket betöltött egyedülálló, valamint önmaguk ellátására
képtelen személyek kivételével - 20.000 Ft-ig
terjedő, s többször is kiszabható pénzbírsággal
sújthatja.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatról és a
közterületi díj meghatározásáról szóló 12/2008.
(X.07.) számú rendelete 2008. szeptember 1.
napjától hatályos.

Információ gazdálkodóknak
Gazdálkodók és Állattartók figyelmébe.
Nitrát adatszolgáltatás

Az 59/2008.(IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
szól.
A rendelet hatálya nitrát-érzékeny területen valamenynyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá
a nem nitrát-érzékeny területen a magánszemélyek
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást
végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is
vonatkozik. Ágasegyháza nitrát-érzékeny besorolású
terület.
Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minő-

sül az állattartás, ha baromfi 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 adattartalommal.
Az adtaszolgáltatást a rendelet 6. számú melléklete
szerinti adatlapon kell teljesíteni 2010. december 31-ig.
További információ :
Mikus Anikó Falugazdász

Határidõ
Aki nem adja be a naplóját, elveszítheti
a támogatást

Bács-Kiskun megyében több száz család nyerte el
újabb öt évre az agrár-környezetgazdálkodási támogatást.
Az idén zárul a második ötéves ciklus első éve. Ezért
a vonatkozó jogszabály szerint minden érdekeltnek
elektronikus úton kell beadnia a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz a kitöltött gazdálkodási naplót,
2010. november 30-ig.
Aki ezt elfelejti, vagy kicsúszik a határidőből, az
szankciókra, akár a támogatás megvonására is számíthat.
Forrás: Petõfi Népe
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ifjúsági KI MIT TUD?
Verseny a Népfőiskolán

Teadélután
október 15-én
Izgalommal vártuk ezt a
napot, hiszen végre mi rendezhettük meg a teadélutánt. Nagy fejtörést okozott, hogy olyan játékokat
találjunk ki, ami minden
gyerek figyelmét felkelti, és
mindenki jól érezze magát.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy egész délután folyt a
játék, a vetélkedés és minden apró ajándék gazdára
talált. A büfé szünet nélkül
üzemelt. A szülők által készített finomságok az utolsó morzsáig elfogytak. Közben
persze mi is jól éreztük magunkat. Szeretettel várunk mindenkit a következő alkalomra.

November 10-11-én Lakiteleken szerepeltek tanulóink.
Szerdán a megnyitó után uszodalátogatás szerepelt a
programban, majd még késő estig próbáltak a helyszínen.
Izgultak a versenyzők, hiszen a tavalyi két első helyezés
(ének és tánc kategóriában) nagy elvárásokat állított az
idei résztvevők elé. Énekből sajnos nem sikerült a tavalyi
jó szereplést megismételni, de a táncosok újra a dobogóra
állhattak.
Részt vevők:
1. Tánc: csapat: 5. osztály; 2. helyezés
Sándor Imola, Marozsi Szimonetta, Vörös Noémi,
Tormási Izabella, Völgyesi Andrea, Dóka Dávid,
Völgyesi Zsolt.
A csapattal készült még Iványi László, de ő sérülés miatt
nem tudott elutazni a többiekkel.
2. Tánc egyéni: Marozsi Szimonetta, 5. osztály;
1. helyezés
3. Népdalcsokor: lányok, 5-8. osztály
Andrási Viktória, Boros Zsanett, Sebők Edina,
Patay Dóra, Bús Kira, Tormási Izabella, Völgyesi
Andrea,
4. Műdal: Boros Zsanett, Andrási Viktória, zongorán
kísér: Lehoczki Ágoston,
Felkészítők: Horváth Zsolt, Dolhainé Nyilas Annamária.

Ártim János

Tollas Tibor Helyesíró
egyéni- és csapatverseny
Hat tanulónk adott számot tudásáról a Lakiteleki Népfőiskolán október
19-20-án. A tollbamondás
mellett a magyar nyelv
szabályait magába foglaló
érdekes feladatok megoldásával kellett megbirkózni. Nagyon szoros eredmények születtek. Dobogós
helyen nem sikerült végezni, de szépen helytálltak gyerekeink, hiszen egy fő kivételével mindannyian 100 pont felett teljesítettek. (elérhető
pontszám: 120 pont)
3. osztályosok: Vincze Luca (103 p.), Váradi Renáta (104 p.),
Cseh Kristóf (104 p.)
4. osztályosok: Berta Alexa (107 p.), Szmetana Bettina
(106 p.), Kamasz Gergő (88 p.)
Felkészítők: Andrásiné Major Magdolna, Jávorkáné Gellért Andrea.
Ártim János

„Tök-jó” nap
az idén is
Már másodszor rendeztük meg okt. 28.-án a TÖK-JÓ
NAPOT az óvodában. A gyerekek és szülők egyaránt
izgalommal várták ezt a napot.
Előtte való héten kezdtük gyűjtögetni a faragnivaló
tököket, hogy aznap délután közösen a szülőkkel kifaragjuk lámpásnak. Akinek nem volt kedve a faragáshoz,
az kis mécses-tartót gyártott, őszi motívumokkal, vagy
térbeli tököt hajtogatott és ragasztott, vagy éppen csak
színezett.

Balogh Dalma Timea
6. osztályos tanuló

Ünnepeink

Október 6-án az ötödik osztályos tanulók műsorával emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án a nyolcadikos tanulók idézték fel az
1956-os őszi eseményeket.

A szülőknek versenyt hirdettünk tök-finomságok sütésére. Egyre több „tökös” süti érkezett, amit a délután
folyamán élvezettel kóstolgattak a szülők, gyerekek. Közösen fogyasztottuk el az oviban készült sütőtököt is.
Nagy izgalommal és élvezettel faragták a szülők a tököket, amibe besegítettek a gyerekek is. Volt olyan szülő, aki elhatározta, hogy jövőre vet otthon sütni- és faragnivaló tököt, hogy ezután is részt tudjon venni ezen a
programon. Az elkészült munkákat hazavitték és a hétvégén biztosan folytatták otthon is a tökfaragást.
Jó érzés volt látni, ahogy a szülők készültek erre a napra, hogy jól érezték magukat, hogy ők is egy kicsit gyerekek lehettek újra.
Remélem, jövőre még többen leszünk és még jobban
fogjuk érezni magunkat.

Hulladékgyűjtés
(2010/2011-es tanév)

Programok:

Idén is megrendeztük iskolánkban az immár hagyománynyá vált hulladékgyűjtést.
Ebben az évben a diákok nemcsak az otthon felgyülemlett papírhulladékot hozhatták be, hanem PET palackokat
is gyűjtöttek.
A lelkes diáksereg nagy - igyekezettel - már hetekkel korábban járta a szomszédságot és próbált minél több palackot és papírt behozni iskolánkba.
Fölső tagozaton az 5. osztály tanulói bizonyultak a legügyesebbeknek, ők ugyanis több mint egy tonna (egészen
pontosan 1317 kg) papírhulladékot gyűjtöttek össze.
Őket a 6. osztály követte másodikként 433 kg-mal.
Alsó tagozaton a 4. osztály volt a legsikeresebb. Ők 1110
kg-ot, míg a 3. osztályosok 657 kg papírt gyűjtöttek össze
- ezzel elérve a második helyezést.
A legtöbb PET palackot szintén a 4. osztály hozta be osztályfőnökük szíves segítségével.
A győztesek jutalma 1-1 tálca sütemény volt, melyet nagy
örömmel fogyasztottak el az eredményhirdetést követő
nagyszünetben.
A hulladékgyűjtésből származó pénzösszeget az iskola a
gyerekek számára kiírt pályázatok jutalmazására fordítja
majd.
Bagó Gyöngyvér

Farkasné Józsa Marianna

November 18.
November 25.
November 26.
November 29.
December 1.
December 2.
December 2.
December 3.
December 6.
December
December 9.
December 11.
December 17.

Matematika verseny, Ballószög.
Szavalóverseny, 3.-4. osztály
Mesélő dallamok, zenei előadás
Fogadónap 17 órától.
Foci Helvécián. 3.-4. és 7-.8. osztály
Foci Helvécián. 5.-6.osztály
Mikulás bál. Rendező: 8. osztály
Lovas Világkupa Budapesten.
50 fő.
Karácsonyi rajzpályázat.
Mikulás Kupa, foci a sportcsarnokban. 5.-6. osztály
Kézműves foglalkozás. Karácsonyi
készülődés
Munkanap, pénteki órarend.
Hátrányos helyzetű gyerekek
karácsonyi ünnepsége.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Ünnepélyes átadás
Tudjuk, hogy mi emberek szívesebben
fogadjuk a már megszokott, jól ismert
dolgokat, mint az újat, az ismeretlent, hiszen azok veszélyeket rejtenek
- hordoznak magukban. Nem szívesen
kockáztatunk, és csak erős késztetésre
vagyunk hajlandóak változtatni a szokásainkon, annak ellenére, hogy a fejlődés,
az átalakulás, a változás magába hordozza a talpon maradás esélyét. Bízom
benne, hogy nem vagyok egyedül abban

A mozgás = egészség = jókedv
Aerobic

a reményekkel teli várakozásban, hogy
a december 19-ére tervezett ünnepélyes
átadás után ismét benépesül a faluházunk. Vállalni kell az ismeretlen kényelmetlenségét. Az újrakezdés nehézségeiből adódó esetleges hibákat, fel kell
tudni használni a lakossággal való szoros
együttműködés építésére. Kierkegaard
szerint „Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk ,de csak úgy élhető,ha előrenézünk.”

Szereted a különleges mozgásformákat, és minden
porcikádat megmozgatnád egy kicsit? Akkor bújj
edzőcipőbe, és meg se állj a sportcsarnokig, ahol te is részt
vehetsz egy fergeteges hangulatú aerobic órán. Garantált
jókedv. Garantált hangulat a legújabb zenékkel. Garantált
izzadás. És aki mindezt garantálja Bús Szilvia aerobic
edző.
Érd.: 20/253-32-04 A sport a test útján nyitja meg a
lelket.
Hétfő 17:15 - 18:15
Szerda 17:15 - 18:15

Adventi gyertyagyújtás
Mohácsy Ferenc Faluház
és Sportcsarnok egy „megfoghatatlan ajándék” adományozására kéri a tisztelt
lakosságot. Szeretettel hívjuk - várjuk a község apraját-nagyját november 27-én
estére tervezett „Adventi
gyertyagyújtásra”. Tisztelettel kérjük, hogy jelenlétükkel adományozzák meg
a tervezett közösségi programot.

De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.”
(Ady Endre: Karácsonyi rege)

Kung Fu
Tisztelt régi és új edzőtársak. Újraindultak, folytatódtak
Kung fu edzéseink, akit érdekel jöjjön és tanuljon velünk.
Edzés a Sportcsarnokban.

Kedd 17:00 - 19:00
Szombat 10:00 - 12:00

Bornemisszáné Varga Ilona

’Minden ember annyit ér, amennyit önmagán dolgozott.’
’A mestered a lámpásember, aki megmutatja a helyes
utat, amit viszont neked kell végigjárnod.’

Yasmillah hastáncoktatás

Program ajánló

szombat 8:45 - 10:00

A Mohácsy Ferenc Faluház
és Sportcsarnok minden páros hét szombaton, kirándulást szervez a környékre.
A programok általában 4-5
óra hosszúak. Részletes felvilágosítást lehet kapni a faluházban (ideiglenesen a volt
rendőrségi szolgálati lakás),
vagy a hirdető táblákon elhelyezett plakátokról. Szeretettel várunk minden természet
kedvelő érdeklődőt, korosztálytól függetlenül.
B. M.

Gyere és éld át velünk a csodát.
„A tánc verítékes munka.
Eleinte csak kísérletezel és
próbálkozol. Kutatod a
tökéletest. Sok nap végeztével
csak a fáradtság vesz majd
körül. Időbe telik, amíg sikerül
úgy táncolnod, ahogy szeretnél és
sikerül valami maradandót
alkotnod.
„/Fred Astaire/

Állandó programok a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban

Könyvajánló
Magyarországon nagy hagyománya van
a bor készítésnek, és fogyasztásnak. Baráti
társaságban, beszélgetés közben. Családi
asztalnál, egy jó ebéd után szívesen iszunk
egy-két pohárral.
Aki nem csak fogyasztani szereti e
nemes italt, annak figyelmébe ajánlom
Christian Callec remek könyvét, címe A
bor. Az egyszerű cím, egy szép külalakú,
nagyon olvasmányos, érdekes könyvet
takar. Részletesen ír a borkészítés
történelméről, a főbb szőlőfajtákról, a világ
híres szőlőtermő vidékeiről. Megtudhatjuk
belőle hogy melyik borkészítési eljárás mit
jelent. Eligazít a címkén található idegen
kifejezésekben. Segít hogyan tároljuk
jól a borokat, és ha végül felbontjuk, a
borkóstolás művészetébe is bevezet minket.
Külön fejezetet szentel a szőlőből készülő
egyéb italoknak. Természetesen köztük
van a pezsgő, a különböző pezsgő borok,
a sherry, és a portói is. Az írásokat nagyon
szép képek egészítik ki. Nemcsak olvasni,
hanem lapozgatni is érdemes a könyvet.
A könyv legnagyobb terjedelmű fejezete
az országok, és bortermelő vidékeik,
valamint az ott készített jellegzetes borok

Hétfő

bemutatásával foglalkozik. A föld szinte
minden területén készítenek bort. Néhány
kevésbé ismert ország, a teljesség igénye
nélkül. Törökországban úgy tartják hogy
a legrégebbi bortermelők között van a
helyük. Izraelben azt mondják hogy minden
borral kapcsolatos szó, a héber ,,yayin,, szóból
származik. Dél-Afrikában 1665 ültették az
első tőkéket Fokvárosban. Az első szüret
1659-ben volt. Kanadáról, az éghajlata miatt
senki sem gondolná, de több bortermelő
vidéke is van. Uruguayba a spanyol hódítók
vitték el a bortermelést, a XVI. Században,
és sokáig a keresztény szerzetesek kezében
volt a szőlő termesztés, és a bor készítés.
Új-Zéland gyönyörű szép, zöld ország. A
nagyszerű adottságok elegáns, jó aromájú
borok előállítását teszik lehetővé. Kínában
már több mint 2000 éve ismert a borkészítés.
Ennek ellenére kevés a jó minőségű, nyugati
piacon is elismert boruk. Amióta külföldi,
főleg Európai, vállalatok is befektettek az
országba, javult a borok minősége.
Remélem sikerült felkelteni néhány ember
figyelmét erre a könyvre. Sok szép bort
mindenkinek.
B.M.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Szombat

Aerobic
Teremfoci
Kung Fu
Hastánc
Aerobic
Teremfoci
Hastánc
Kung Fu

17:15 - 18:15
19:00
17:00 - 19:00
16:00 - 17:00
17:15 - 18:15
19:00
8:45 - 10:00
10:00 - 12:00

Elindult a 2010-2011-es
teremfoci bajnokság
Ez a neves rendezvény
12. alkalommal kerül
megrendezésre a sportcsarnokunkban, Ártim János szervezésével.
A nézők heti két alkalommal hétfőn és csütörtökön 19-órás kezdettel
szurkolhatnak a focistáknak.
Idén 10 csapat nevezett.

Ágasegyházáról: Csipet
Csapat, Fekete Bikák,
Csakacsel.
Kecskemétről:
Esély
Mruh., T-HOME, Family
Frost, Repülők,
Ballószögről: Rézangyal
Sör., Track,
és a Fülöpháza csapat.
A körmérkőzések után
az első 5 helyezett és a

6.-10.-helyezett két öt
fős csoportban folytatja
tovább a versengést.
A mérkõzések sorrendjének sorsolását, idõpontját
és az eddig elért eredményeket megtekinthetik a
sportcsarnokban.
Jó szurkolást! Jó játékot!
Jancsó Mónika
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Szociális Gondozási Központ
Erdélyi élményeink képekben

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját

ERZSÉBET-KATALIN
bálunkra, melynek
Helye: Szociális Gondozási
Központ ebédlő terme,
Ideje: 2010-11-20 18 óra

Október 14-17 között Erdélyben kirándultunk. A közel 2000
kilométeres út nagyon jól sikerült, mindenki remekül érezte
magát és örök életre szóló élményekkel tértünk haza. A sike-

res jó hangulatú kirándulás élményén felbuzdulva december
18-án Bécsbe kirándulunk, ahol az adventi vásár mellett az
osztrák Parlamentet is meglátogatjuk.
Vas Gabriella

A bált vacsorával kezdjük,
melyet élő zenés mulatság
követ.
Éjfélkor tombolasorsolás.
Belépő díja: 2000 Ft.Tombola ára: 100 Ft.-/darab
Mindenkit sok
szeretettel várunk!

A jászol varázsa...

MEGHÍVÁS

Kiránduljon velünk
a bécsi adventi vásárra

ho-ho-ho-hóó

Kedves Szülők!
December 6án érkezik a
Mikulás a Szociális Gondozási Központ
Ezüst Tanoda
Napközijébe
Télországból, kit nagyon vártok már.
Siet hozzátok csengős szánon szaporán,
szikrát szór a szarvas talpa úgy suhan
az út porán. A puttonya ajándékkal teli
csupa jóval vár benneteket 9-12 óra
között sok - sok szeretettel .
Szociális Gondozási Központ

Program:
- Parlament látogatása
- Adventi vásár
- Meleg vacsora elfogyasztása étteremben
A Kirándulás időpontja: 2010.12.18 Szombat
- Indulás: Ágasegyháza 5:00
- Kecskemét Auchan parkoló 5:30
- Kecskemét Széchenyi városi buszmegálló 5:40
(Budapest felé)
- Lajosmizse Központi buszmegálló 6:00
(Budapest felé)
Várható haza érkezési időpont : 22:00
A kirándulás díja: 10.000 ft ami tartalmazza a
belépőket és a vacsorát !!!
Jelentkezési határidő: 2010.12.03
Részletfizetési lehetőség !!!!!!
Jelentkezni lehet: Tel 06/76/388-454 vagy
0620 363 58 44
Létszámaink korlátozottak, így kérem utazási
szándékát minél előbb jelezni szíveskedjen!
Mindenki jelentkezését várjuk!

Vas Gabriella

Figyelem
A Szociális Gondozási Központ 2010-12-06 és 201012-11 között Betlehemi jászol kiállítást szervez.

A kiállítás szebbé, színvonalasabbá tétele érdekében
lehetőséget teremtünk mindenki számára, hogy az
általa készített vagy otthonában található Betlehemhez kapcsolódó tárgyait kiállíthassa.
A tárgyak intézményben való fogadását
2010-12-01-03 között tesszük lehetővé.
A kiállítás megtekinthető:
2010-12-06 és 2010-12-11 naponta 8-15h között a
Szociális Gondozási Központban.
A kiállításon résztvevő tárgyakat zsűritagokkal értékeljük és 2 kategóriába sorolva díjazzuk a következő
módon:
* Gyermek kategória
a) Saját kézzel készült alkotások
b) Különdíj ( komplett Betlehemi istálló)
* Felnőtt kategória
a) Saját kézzel készült alkotások
b) Különdíj ( komplett Betlehemi istálló)
A kiállított tárgyak értékelésének eredményhirdetésére és díjazására 2010-12-11-én 17h-tól, a Szociális
Gondozási Központban „ A jászol varázsa” címmel
tartandó ünnepi gálaesten kerül sor.
Mindenki közreműködésére maximálisan számítunk, hogy jászol kiállításunk hagyományt teremtsen és az itt látottak a közösség lelkében felidézze
a szeretetet, a békét és Jézus születését.
Szociális Gondozási Központ
munkaközössége
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Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálat

Egészségügy

Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b.

Nyári napközis tábor
A kerekegyházi gyermekjóléti szolgálat 2010 júliusában 5
napos napközi jellegű tábort szervezett az ellátási területén élő (Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ladánybene, Fülöpháza, Kunbaracs) hátrányos helyzetű gyermekek számára.
A programokon öt településről 35 gyermek vett részt.
Az ágasegyházi Lilifarm tulajdonosa jóvoltából egy napot tölthettünk a lovas tanyán, ahol lovagolhattunk, bográcsozhattunk és megismerkedhettünk a farm állatvilágával.
A következő napon a kerekegyházi Kunság Major és a
Rendek tanya vezetősége fogadta a gyermekeket, ahol
lehetőség nyílt fürdőzésre és a biogazdálkodás előnyeivel
való megismerkedésre.
Egy napos fürdőzést biztosított kedvezményesen számunkra a kunadacsi Halastó tulajdonosa is.
Ezen kívül köszönettel tartozunk a kerekegyházi rendőrség és tűzoltóság munkatársainak, akik szemléletes bemutatóval szórakoztatták a gyerekeket.
Nagy sikert aratott körükben Borbély Béláné magángyűjteménye és a kerekegyházi sportpályán, közös játékkal, vetélkedőkkel eltöltött nap is.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Frankó Zoltánnak, aki az Ágasegyházán töltött napot segített felejthetetlenné tenni számunkra és az ágasegyházi tanyagondnoki szolgálatnak, mert vállalták a helyi gyerekek szállítását
minden nap, az aktuális program helyszínére.
Hívjon bennünket! Segítünk!

A dohányzás
A következő rizikó tényező
a dohányzás melyről feltétlenül érdemes beszélni. De
mielőtt az ártalmak hatását
elemeznénk, néhány szóval
meg kell ismerkednünk a
dohányfüst összetételével.
A dohánylevél kb. ezer vegyületet tartalmaz, amelyet
6 nagy csoportra osztanak:
A szénhidrátok, a nitrogén
tartalmú vegyületek, a szerves savak, a festékanyagok,
a cserzőanyagok, valamint
az illó olajok és gyanták.
Maga a cigaretta meg nem
gyújtott alakjában egynemű, a meggyújtás pillanatában azonban mind fizikai
mind kémiai szempontból
megváltozik, és övezetekre
oszlik. Ezek a következők:
a/ hamu, amely csak szervetlen anyagokat tartalmaz, b/ az égés övezete,
mely 700-1050 fok Celzius
hőmérsékleten izzik, c/ a

szén övezeted/szenesedő
övezet, d/ abszorpciós övezet, amelyben a füst lehűl.
A dohányzó a cigarettán
keresztül csak a füst egy
részét szívja be a főfüstöt
melynek összetételében:
szén-monoxid, szén-dioxid,
ammónia,
ciánhidrogén,
szénhidrogének, kén-, és
klórtartalmú
vegyületek
találhatók. Ezek közül a
legkárosabbak a szén-monoxid, mely a vérfestéket
köti le, a policiklikus szénhidrogének, a nitrozaminok
és a nikotin. Legnagyobb
töménységben a nikotin
szerepel, ezért rendszerint
erről beszélünk mérgezés
esetén de a többi vegyület
is lassú méregnek számít.
Kezdő dohányosoknál vagy
gyakorlott dohányosoknál
szokatlanul sok cigaretta elszívása után fellép a nikotin
mérgezés tüneteggyüttese,

amelyben a parasympatikus
izgalom tünetei dominálnak: a pupilla szűkül, a vérnyomás csökken, fokozódik
a nyálelválasztás, a gyomornedvtermelés, a bélmozgás. Ezen tünetek azért
alakulnak ki, mert a nikotin
megtámadja a központi
idegrendszer
idegdúcait.
A másik hatását szintén az
idegrendszer szintjén fejti
ki mégpedig a nyúltagyban
levő - örömcentrumnak
- nevezett területre hat,
talán ezzel magyarázható
az a tény, hogy nagyon sok
dohányos van. Ezzel rátértünk a dohányzás okaira.
Egyeseknek örömszerzés,
serdülőkorban az utánzás
kényszere, a dohányzással
kapcsolatos rituális tevékenységek (rágyújtás, sodrás, pöfékelés) szorongást
oldó szerepe mind közrejátszik a dohányzásban.

A dohányzásnak számos
egészségkárosító
hatása
van. Dohányosoknál a várható élettartam 5-8 évvel
rövidebb mint a nem dohányzókban és az elveszett
évek száma arányos a naponta elszívott cigaretták
számával.
Kiszámítható,
hogy egyetlen cigaretta
elszívása 5,5 perccel rövidíti meg az életet, azaz
annyival amennyibe annak
elszívása kerül. A csökkent
élettartam azzal magyarázható, hogy a dohányzás
kockázatot jelent a daganatok, a szív és érrendszeri betegségek, az idült
légzőszervi betegségek, a
tűzesetek következtében
az égési és füsthalálban is.
A következő részben a dohányzás egészségkárosító
hatásairól és a megelőzésről fogok írni.

Tóth Katalin
családgondozó
Tel.: 70/444-7813

Dr. Dull István

Civil szervezeteink életébõl

Ágasegyháza Sportegyesület
bemutatása
Egyesületünk ezen a néven 2002. január 15. -óta
prosperál, önkormányzati
elven működik. Az Egyesület célja: Az Egyesület,
mint nevében is jelzi elsősorban sport és kulturális
céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy
segíti a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni
és szabadidős sportolását,
testedzését, a lakosság
körében rendszeres sportolási és testedzési lehetőséget biztosít.
Felnőtt futballcsapatunk

a 2006-2007-es és a 20072008-as években aranyérmet szerzett, de a korábbi
években sem vallottunk
szégyent a megye III. osztályú megmérettetésekben. Biztos anyagi háttér
hiányában sajnálatos módon nem tudtuk felvállalni a magasabb osztályban
való indulást, mely lehetőséget adott volna az ifi
korosztály szerepeltetésére. Nem adjuk fel, a jövőben talán sikerül megoldást találnunk, hiszen az ifi
korosztály szerepeltetése

kulcsfontosságú lenne az
utánpótlás biztosításában.
Évek óta megrendezzük
a helyi sportcsarnokban
a Kánisz József emléktornát, mellyel korábbi alelnökünkre emlékezünk.
Egyesületünk igazolt játékosai még az általános
iskolás korosztály, mely
Ártim János vezetésével
ér el szép sikereket különböző labdarúgó tornákon.
A téli időszakban kispályás
tornákon veszünk részt,
ahol alkalmunk nyílik a
formánkat megőrizni a

következő tavaszi kezdésig.
Egyesületünk
támogatók adományaiból, illetve
önkormányzati támogatásokból tartja fenn magát.
A korábbi években jelentős bevételt sikerült elérni
a sportpálya reklámfelületeinek bérbeadásából,
azonban az utóbbi évek
kedvezőtlen
gazdasági
változásainak
eredményeként ezek a bevételek
jelentősen megcsappantak. Az idei év elején komoly nehézségekkel küz-

döttünk, de szerencsére
segítségünkre sietett az
Önkormányzat, így el tudtunk indulni a bajnokságban.
Örömmel látjuk, hogy a
falu lakossága rendszeresen használja a létesítményünket (melyet az
önkormányzat
biztosít
számunkra) testedzés céljából. A jövőre nézve számos tervünk van, többek
között: strand-focipálya
építése, családi sportnap
szervezése, felsőbb osztályban való indulás a lab-

darúgó csapattal, a sportpálya fejlesztése, stb. A
legfontosabb tervünknek
azonban a fiatalok rendszeres sportolásra nevelését tűztük ki célul. Ezúton
is felhívjuk minden helyi
fiatal figyelmét, hogy 1516 éves kortól szeretettel
várunk mindenkit a nagypályás focicsapat edzésein. Kitartó, szorgalmas
munkával szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb
„idegenlégiósnak” kelljen
a helyi csapatban játszani.
Szántó Sándor
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Vallási élet
Kedves
Olvasó!
Novemberben
emlékezünk a jótékonykodók
védőszentjére Árpádházi
Szent Erzsébetre. A sztárok
korában élete példaképként állhat előttünk a felebaráti együtt érzésben.
1207-ben valószínűleg Sárospatakon született. Édesapja II. Endre magyar király,
édesanyja pedig az andechsmeráni családból származó Gertrúd volt. Szüleitől,
környezetétől nagyon sok
vallásos indíttatást kapott,
de ő magában is nagyon
kiskora óta megvolt az imára és a szeretetszolgálatra
való hajlam. Játék közben is
be-be ugrott a templomba
picit imádkozni. Szívesen
ajándékozta dolgait szegényebb társainak, korán kezdett koldusoknak alamizsnát osztogatni. Nem csak
a saját szájától megvont
falatokat adta oda, hanem
a konyháról szerzett ennivalókat is vitte a szegényeknek.
Négyéves korában Wartburg várába került, mert
Hermann türingiai tartományi gróf Hermann nevű
fiával jegyezték el, ott kellett nevelkednie. Nehezére esett a szeretteitől való
elszakadás is, a vár állandóan nyüzsgő vendégzsivaja is idegen volt számára, de még inkább az az
ellenszenv esett nehezére,
amivel új környezetében a
legtöbben fogadták. Hatéves volt, amikor édesanyja

meghalt (l. Bánk bán), ettől
kezdve szinte csak az ima
volt egyetlen vigasztalódása.
Később Hermann gróf és
felesége mindent megpróbált, hogy védelmezze és
segítse jövendő menyüket,
hogy kellemessé tegyék
életét. Aztán hirtelen meghalt a kijelölt vőlegény és
ez megint csak lehetetlenné tette Erzsébet életét. Az
idős gróf ekkor azt javasolta, legyen második fiának,
Lajosnak a menyasszonya.
Ennek Erzsébet is örült,
mert Lajos már korábban
is figyelmes volt iránta, kölcsönösen vonzódtak egymás iránt. Az udvar intrikái
ellen Lajos nagy határozottsággal vette védelmébe
szeretett menyasszonyát,
és 1221-ben gyönyörű esküvőn házasságot kötöttek.
Csodálatosan boldog évek
következtek,
mintaszerű
harmóniában éltek. Lajos
teljesen partner volt Erzsébet vallásosságában, kölcsönösen segítették egymás
életszentségét.
Erzsébet
igen sokat imádkozott, böjtölt, sőt vezekelt. A házassága lehetővé tette, hogy
most már teljes energiával
segíthesse a szegényeket,
betegeket, nyomorékokat.
Menhelyet állított fel, maga
is ápolta a nyomorultakat,
elesetteket.
1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult, de
útközben járványban hir-

Adventi
ének

telen meghalt. Erzsébet a
fájdalomtól csaknem eszét
vesztette. A gyász fájdalmát a sógorainak üldözése
még fokozta, de most már
ő sem bírta elviselni ezt a
számára oly idegen világot. Az élettörténetét ettől
kezdve a legendák fátylán
keresztül ismerjük. Tudni
kell azonban, hogy életét
Erzsébet ettől kezdve tudatosan is alakította. Törekedett a mindent meghaladó
önfeláldozás és szolgálat
megvalósítására. Ez a helyzete ellentétes a kitaszított
özvegynek a mártírsorsával. Pedig az igazság ez. IX.
Gergely pápa személyesen
rendelte Erzsébet gondoskodójává azt a Marburgi
Konrád mestert, aki már
Lajos életében is lelki vezetője volt Erzsébetnek.
Konrád mester segítette
Erzsébetet az életszentségi hajlamának kibontakozásában. Kérlelhetetlenül
szigorú volt. Kegyetlenül
büntetett, a természeti hajlandóságokat igyekezett
elfojtani. Erzsébet jó tanítvány volt, semmi sem
zavarta meg vidámságát.
Lelki szárnyalását viszont
csak nehezen lehetett féken tartani.
Három piciny gyermekével megpróbált Eisenachba menekülni, de ott nem
fogadták be őket. Egy ólban kellett nyomorognia,
gyermekeit is elvették tőle,
dolgoznia kellett. Mindez
a szenvedés azonban
csak közelebb vitte őt
Isten szeretetéhez.
Férje barátainak a
nyomására visszafogadták később Wartburgba. Ő azonban
nem érezte ott jól
magát, 1228-ban elvonult
Marburgba,
és ott ferences harmadrendi lett. Sokat
imádkozott, alamizsnálkodott,
böjtölt.
Élete utolsó napjait
gyermeki derű sugározta be. Mindenét
elajándékozta és társnőit vigasztalta.
1231. november 17én súlyos betegség
után, és boldog belenyugvással halt meg.
Halála után négy évvel, 1235. május 26-án
IX. Gergely pápa már
szentté avatta, édesapja még megélte lánya szentté avatását.
Farkas János
plébános

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.
O lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!

Szabolcska Mihály

Az Ágasegyházai
Református Egyházközség
alkalmai, programjai:
Kedden-szerdán hittanórák az iskolában
Minden második szombaton 16-18 óráig fafaragó szakkör
November 22-26. (hétfőtől péntekig) evangélizáció 17 órától vendég igehirdetőkkel
November 28. Advent 1. vasárnapja úrvacsorás istentisztelet 10 órakor (családi istentisztelet)
December 1. szerda Bibliaiskola 17 órától
December 2. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
December 5. vasárnap Advent 2. vasárnapja Istentisztelet 10 órakor
December 8. szerda Bibliaiskola 17 órától
December 12. vasárnap Advent 3. vasárnapja Istentisztelet 10 órakor
December 15. szerda Bibliaiskola 17 órától
December 16. csütörtök Baba-Mama kör 1/2 10-től
December 19. vasárnap Advent 4. vasárnapja Istentisztelet 10 órakor
Advent minden vasárnapján a hittanos gyermekek szerepelnek!
Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.
Szeretettel kérjük a református testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulék befizetéséről. Az egyházfenntartói járulék összege a presbitérium
határozata alapján évek óta változatlanul 6000 Ft/fő/év.
A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigondozásra, beszélgetésre.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kívül hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint szombat,
vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel is) a
Kecskeméti Kistérségi Ügyelet látja el a Bács-Kiskun
megyei kórházban Felnőttek részére: 76/516-984
telefonszámon
Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat kecskeméti számát kell hívni: 76/486-888 vagy 104.
Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kerekegyháza, Fő u. 76. ügyfélfogadási időn kívül a hét
munkanapjain Tel.: 76/361-165
Rendőrség központi ügyelet: 107
Polgárőrség: Kókai Sándor 20/427-6907
Településőrök: 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

Anyakönyvi hírek
Született:
Farkas Fanni (Berta Brigitta),
Varga Zétény (Pinczés Tímea)
Házasságkötés:
Nem volt
Elhunyt:
Nem volt

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi,
korlátozott példányszámban megvásárolhatja
Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalában,
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja lapunkban
minden hónap 5-ig a szerkesztőségben.
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2
Áraink:

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

Szeretem az őszt...
Szeretem az őszt, amikor
opálos - langyos sugárzásban, ezüstszálakon apró
pókok utaznak téli szállásuk felé. A reggeli harmatok már hűvösek, így
üzennek az embernek és a
természetnek: készülődjetek nemsokára más szelek
fújnak ezen a vidéken.
A természet még utolsó ajándékával színesbe
öltözteti a növényeket,
a citromsárgától a mélybordóig. A gondozást,
munkát az embereknek
meghálálja, ilyenkor adja
legértékesebb terményeit a hosszú tél átélésére.
Gazdagsága vidámságot
költöztet a közösségekbe
és eljön az esküvők, vadászatok és más rendezvények, ünnepségek ideje is.
Ilyenkor szeretek kis falusi templomokba járni,

ahol még ragaszkodnak
az ősi szokáshoz, a terményáldáshoz. Az emberek jóillatú áldozatként
Isten elé hozzák és csinos
rendbe rakják legszebb
terményeiket, hálát adva
az eredményes évért. Az
oltárra frissen sült cipó és
apró fahordócskában bor
kerül. A templom gyertyafüsttől és tömjéntől nehéz
szagú falai mohón szívják
magukba a friss termények illatát.
A kis öreg pap ezen a napon nem az evangéliumról prédikál. A hálaadásra
kéri a híveket, mert akik
sírva vetették a magot Isten jósága által - nevetve
arathattak. Bölcs ember.
Dicséri a szorgalmas falubelieket és nem neheztel
azokra akiknek a szeme,
tekintete
elkalandozik.

Tudja, hogy az idősebbek
kicsit büszke pillantással
keresik a halmazban saját
terményeiket. Az a szőke könnyes szemű kislány
most gondolatban a szülői
háztól búcsúzik, a jövő vasárnap lesz az esküvője. A
szilaj természetű legénykék nem őrá haragszanak.
Már a délutáni szüreti mulatságon táncoltatják lova-

ikat gondolatban.
Amikor a pap átváltoztatáskor felemeli az ostyát,
„Krisztus teste” és az oltáron elhelyezett „Mindennapi kenyerünk” testvére
pillantást vált egymással.
A mise után a megáldott,
megszentelt terményeket
a rászorulók kapják.
Ezért is szeretem az őszt!
Őri Tibor

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak (2.)

Az összekevert betűkből 12 ország vagy földrész nevét tudod kirakni, ha a betűket helyes sorrendbe állítod. Minden
ország nevéből kiválasztod a megjelölt betűt, és akkor egy újabb ország nevét kapod.
Megoldás:
Betûk:
Megoldás:
AGHNRUY
the 4th
AEGMNRY
the 3rd
Három
ACEFNR
the 6th
hónapon
ACEFNR
the 7th
keresztül
gyűjtsd
AILTY
the 2nd
BEGILMU
the 1st
össze a
CEEEGR
the 2nd
megfejtéseket és
ACHIN
the 3rd
egyszerre add le
AAIRSTU
the 4th
a könyvtárba, a
AACFIR
the 6th
kivágott
AIRSSU
the 5th
ADEKMNR
the 3rd
figurával együtt.
Huszárikné Kiss Emõke

Rejtvénypályázatok
Múltunk Tudja-e?
SUDOKU
1. Tudja-e, hogy az 1960-as évek végén az alábbiak közül
ki volt országgyűlési képviselő Ágasegyházáról?
a. Fekete Mihály
b. Bús György
c. Borsos Sándor
2. Ki volt az alábbi személyek közül Ágasegyházán községi párttitkár?
a. Jávorcsik Ferenc b. Józsa János
c. Jávorka Mihály
3. Ki volt az a ágasegyházi tanitőnő, aki az Eperjesi Tanitóképzőben tót nyelvből kitűnőre vizsgázott?
a. Villányi Pálné
b. Váradi Ferencné c. Sipos Károlyné
4. Ki volt az a gazdaember, aki a rendszer kegyetlenkedéseit és a helyi hatóság zaklatását nem bírva, önként
vetett véget életének?
a. id. Zombori János b. id. Jenei Lajos
c. id.Szabó Sándor
5. Ki nem volt az alábbi személyek közül tanácselnök?
a. Illés István
b. Ádám Jósefné
c. Nagy Gyula
A pályázat beküldési határideje: 2010. december 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi szolgálati lakás)
Októbeer havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/a, 4/c, 5/b.
Helyes megfejtőnk: Somogyi Istvánné 6076 Ágasegyháza,
Kossuth L. u. 116.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.
Szórád István ny.tanár

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Könyvtára 6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 68. (Rendőrségi
szolgálati lakás)
A beküldés határideje: 2010. december 5.
Szeptember havi pályázatunk nyertese: Szommer Dorina 6076 Ágasegyháza, Petőfi u. 2.
A nyertesnek gratulálunk!
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