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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Ismét eljött az újesztendő, lezárva, számot vetve a mögöttünk
álló évvel, végiggondolva mit
tettünk jól-rosszul, mit tehettünk
volna másképpen.
Valaminek a lezárása egy új
kezdetét hordozza magában. Az
ember örök mozgatója a jövőbe
tekintés, a továbblépés, a szándék a jobbra, a többre, a másra
való törekvésre. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, ebben mindig
hinnünk kell. Muszáj hinni abban
is, hogy majd jövőre sikerül, majd
elérjük a célt, amit kitűztünk magunk elé.
Az elmúlt esztendő változást
hozott Ágasegyházának, egy új
önkormányzati testületet, egy új

polgármester vezetésével, velem.
Azért indultunk képviselőtársaimmal együtt, hogy tegyünk településünkért, Ágasegyházáért.
Önök pedig azért választottak
meg bennünket, mert bíznak
abban, hogy ezt meg is valósítjuk. Amióta hivatalban vagyunk,
azon dolgozunk, hogy ígéreteinket végrehajtsuk, megvalósítsuk.
Ne féljünk hinni ebben és a jövőben, magunkban és a másikban,
legyen közös, boldog új esztendőnk, érjük el vágyainkat, és ne
feledjük az álmainkat.
Itt állunk az újév kapujában.
Tudjuk, érezzük - ez az év is nagyon nehéz lesz.
Mit is várjunk az újévtől?

Bizony nem teljesíthetetlen
célokat, hanem reális, minden
ágasegyházi számára érthető és
világos jövőképet, s annak hiteles
jelét, hogy lesz elszántság véghezvinni mindazt, amit közösen
szeretnénk. Ehhez szükség lesz
egységre, összefogásra, közös
gondolkodásra, mert településünk gondjait nekünk közösen
kell megoldani. Munkahelyet
teremteni, a tisztességes anyagi
gyarapodást lehetővé tenni, az
oktatást, a kultúrát és az egészségügyi-szociális szolgáltatásainkat fenntartani.
Mindenki fontos számunkra, aki
tenni akar a jobb jövőért, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy

Röviden
jó legyen Ágasegyházán élni, családot alapítani, letelepedni.
Soha ekkora szükség nem volt a
segítő kézre, a biztató szóra, arra,
hogy ne a másik ellen, hanem egy
közös ügyért tudjunk együtt gondolkodni.
Céljainkért óriási akaraterővel,
tettvággyal kell nekivágnunk az
újesztendőben is.
Ezen gondolataimat lezárva,
vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, szeretteinkre, falunkra,
Ágasegyházára!
Szép és boldog új esztendőt
kívánok minden Kedves Olvasónak.
Füredi János
polgármester

TELEPÜLÉSEK EGY KÖZÉPKORI ÚT MENTÉN
A LEADER program keretében
jött létre az az előadássorozat,
melynek címe „ Települések egy
középkori út mentén”. Ennek a
programnak projektmenedzsere Dr. Fazekas István Ágasegyháza jegyzője volt. Négy községet fogott össze a rendezvény,
amely nagyon szépen példázta
azok / Ágasegyháza, Fülöpháza,
Kerekegyháza, Ballószög / öszszefogását.
Az első előadásra Ágasegyházán
került sor a katolikus templomban, a falunapon. Az előadó minden helyszínen Rosta Szabolcs, a
Bács-Kiskun Megyei Múzeumok
Szervezete igazgatója volt, aki fiatal kora ellenére kitűnő előadó,
nagy szaktudású, és a téma iránt
mélyen elkötelezett. Hallgatóságát minden előadásával lenyűgözte.
Előadásának fő gondolatmenete
az 1359-ben végrehajtott határrészek kijelölése a középkori utak
mentén, melyek még ma is nagy
részben érvényesek. Bár ezek az
utak már kezdik elveszíteni jelentőségüket, mert a középkori
utakról szilárd burkolatúra terelődött a forgalom. A „Nyakvágóhegy”-hez fűződő monda sokfélesége mind tragikus események
fűződik. Az ágasegyháziak érdeklődéssel hallgatták az előadást
a tilosban kaszáló ágasegyházi,
iszonyúan megvert jobbágyokról.
A következő előadás helyszinére
a fülöpházi Balog József, országgyűlési képviselő tanyájában került sor. Az előadás tárgya hasonló
volt az előzőhöz, de kiegészült a
100-150 éves temető feltárásának
tervével, majd kopjafával történő
megjelölésével. Ébrentartója az a
Kéri Gáspár, akinek nagyszülei ott
nyugszanak.
Kerekegyházán a híres Beretvás
Étterem adott otthont a harma-

Programzáróra, kiértékelő előadásra Ballószögön került sor,
a karácsonyi díszbe öltöztetett
faluház nagytermében. A hallgatóság között olyan lokálpatrióták
foglaltak helyet, akik értékes kiegészítéseikkel hozzájárultak a
központi előadáshoz (Pl. Gáspár
István és felesége).
Érdekes volt a kiegészítő programnak szánt Hetényi pincészet
megtekintése.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a szép programnak,
várjuk a következőt
Szórád Istvánné

Megemlékezéseink:
Megemlékezéseink
Farsangi készülődés
A szeretet napja

§

Önkormányzati
tájékoztató
Hírek röviden
Adóváltozások
Eseménynaptár 2011

Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Programok
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti hírek
Egyházi hírek, programok

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Múltunk
Suduku

dik előadásnak. Az előadó itt a
Kerekegyházát körülvevő településekről tartott igen érdekes
előadást, melyet Hazag László lokálpatrióta értékes helytörténeti
ismeretekkel egészített ki. Tőle
tudjuk, hogy miért nevezik Kerekegyházát Kukáliának. A hosszúra
nyúlt program utolsó állomásai
a keresztállítások voltak. Ezek a
keresztek a feltételezett falvak
templomai helyén lettek felállítva. A régészeti ásatások fogják
majd igazolni a mai feltételezéseket.

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hírdetésfelvétel

. oldal

2011. január

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Adóváltozások
Adórendszer, minimálbér, nyugdíj - így változnak 2011. január 1-jétől
Több jelentős jogszabályi
változás is hatályba lépett
az újév első napján: egykulcsos lett az adórendszer,
emelkedett a minimálbér
és a nyugdíj, ismét három
évig vehető igénybe a gyes,
és negyvenévnyi munkaviszony után nyugdíjba mehetnek a nők.
Január 1-jével 16 százalékos, egykulcsos lett a személyi jövedelemadó (szja)
rendszere. Hatályba lépett
a családi adózás: a családi
adóalap-kedvezmény öszszege egy vagy két eltartott
esetén 62 500 forint, három
és több eltartottnál pedig
206 250 forint. Egyszerűsödik az szja bevallása, a magánszemélyeknek elegendő
lesz egy adónyilatkozatban
számot adniuk jövedelmeikről. Az egykulcsos szjarendszer bevezetésével a
kamatjövedelemre háruló
adó kulcsa 20-ról szintén 16
százalékra csökken.
A minimálbér 78 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig havi 94 ezer
forintra nő, míg a többi
munkavállaló az Országos
Érdekegyeztető
Tanács
ajánlása alapján 4-6 százalékos béremelésre számíthat. A közszférában az állami takarékosság jegyében
nem lesz béremelés, de a
kormány az alacsony és közepes keresetű, gyermekek

utáni családi kedvezményre
nem jogosult munkatársaknak havi kompenzációt
biztosít, így itt az ígéretek
szerint senkinek sem csökken a nettó jövedelme.
Január elejével két évről
ismét három évre emelkedik a gyermekgondozási
segély (gyes) időtartama,
de a munkába visszaálló
édesanyák csak a legfeljebb
heti harmincórás munkaidő
mellett kapják meg ezt a
támogatást.
A nyugdíjrendszer átalakításával megszűnik a kötelező magán-nyugdíjpénztári
tagság. A munkavállaló választhat: az állami nyugdíjrendszer tagja lesz, vagy
önkéntes alapon magánnyugdíjpénztárba teljesít
nyugdíjcélú befizetéseket.
Utóbbi esetben január 31ig kell nyilatkozni, s arról
a munkáltatót is értesíteni
kell. Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők számára az állam garantálja
az egyéni számlavezetést,
az esetleges reálhozam
adómentességét és a magánnyugdíjpénztárnál keletkezett veszteség kompenzálását.
Az idei évtől negyven év
munkaviszony után minden nő nyugdíjba mehet. A
jogosultsági időbe beleszámít a keresőtevékenységgel, járó jogviszonnyal és a
gyermekneveléssel szerzett
szolgálati idő.
A jelenlegi nyugdíjasok 3,

8 százalékos nyugdíjemelésre számíthatnak.
2010. december 30-ától él
az a szabály, amely szerint 98
százalékos adót vetnek ki az
állami vezetők 2 millió forint
és a közszféra munkavállalóinak 3, 5 millió forint feletti végkielégítéseire. 2011 lesz
az első teljes adóév, amikor
a félmilliárd forintnál kisebb
adóalappal rendelkező vállalkozások alkalmazhatják a
tavaly nyáron 19 százalékról
10 százalékra csökkentett
társasági adót.
Az újév első napjával összeolvadt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
(APEH) a vám- és pénzügyőrséggel, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) néven.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint
a lakosság kétharmada számára nem emelkedik a gáz
ára a januártól hatályos új
gázátszabályozás miatt, a
szociálisan rászorulóknak
pedig csak április után kell
kérniük a szeptemberben
életbe lépő új energiaár-támogatási rendszerbe való
felvételüket.
Az újévvel megszűnik a
rendelkezésre állási támogatás (rát), és helyette bérpótló juttatást vezetnek be,
amelynek mértéke megegyezik a korábbi összeggel, vagyis a mindenkori
öregségi nyugdíj minimumával.
F.j.

In memoriam
Agárdi Imre
Olyan embertől búcsúzom, akinek családját négy évtizede, őt magát húsz éve
ismerem.
Imrével két évtizedes közös tevékenység köt össze. A mi munkakapcsolatunk
1992. április harmadikával kezdődött,
amikor újjászerveztük a gazdakört, ettől
az időtől kezdve vezetőségi tagja annak,
majd betegségem óta pedig elnöke.
Cselekvően vettünk részt a hegyközség
megalakításában, majd annak elnökévé
választottuk. Munkája elismeréseként az
Izsáki Sárfehér Borrend tagjai közé választotta, s ezzel a szomszéd város elismerte szakmai kvalitását és emberségét.
Kevesen tudják, hogy a helyi Nemzeti
Földalap Bizottságának is tagjai voltunk,
és ő lett az elnöke.
Utolsó közös tevékenységünk a Helvéciai Középhomokhátsági Víztársulatban
volt, ahol ő az ellenőrző bizottságban
tevékenykedett.
Fontos szerepet töltött be a helyi önkormányzatnál is, ő volt az összekötő a
gazdakör és az önkormányzat között.
Ahogy én megismertem, mint embert.

Nagyon szerette a családját, különösen
az unokáit. Szeretett közösségben, a közösségért dolgozni, alkotni. Az ő nevéhez
fűződik a falunapi terménykiállítás megrendezése, melyet sok ötlettel, nagyon
szakszerűen végezte. Nagyon szerette
a virágokat, minden gazdaköri plusz tevékenységért a hölgyeknek rózsacsokrot
adott, a közös névnapokon úgy szintén.
Hiányoznak majd a rózsacsokrai...
Életéhez hozzátartozott a piacozás, élthalt érte. Az utóbbi időben úgy láttuk,
nagyon fárasztotta az éjszakázás és a
hosszú út. Maximálisan eleget akart tenni régi, kedves törzsvásárlóinak, de idegesítette, hogy ez nem megy már úgy,
ahogy régen.
Túl sokat vállalt magára... Fiatal kora, a
szakszerű orvosi segítség, a család szeretete sem tudta megmenteni a kegyetlen
haláltól.
Búcsúzunk Tőled, nyugodj békében,
emléked megőrizzük.
Az Ágasegyházi Általános
Gazdakör nevében:
Szórád István

Eseménynaptár 2011.
Dátum

Esemény

2011. január 21.
Múlt és jövő lehetséges kapcsolatai
		
2011. január 28.
Széchenyi István Matematika verseny
		
2011. február 5.
Községi civil szerveződés napja
		
2011. február 4.
Diákfarsangjelmezverseny, discó
		
2011. február 17.
Mesemondó Gála 1-2 osztály
2011. február 22.
Szavalóverseny gála, 5-8. osztály

Szervezõ
Mohácsy Ferenc
Faluház és Sportcsarnok
Széchenyi István Kistérségi iskolák
Általános Iskola
Mohácsy Ferenc
Faluház és Sportcsarnok
Széchenyi István Általános Iskola
Helyszín a FaluházÁltalános Iskola
Széchenyi István Általános Iskola
Széchenyi István Általános Iskola

2011. március 15. 15 óra
2011. március 15. 17 óra

Emlékműveink koszorúzása
Szociális Gondozási Központ
Nemzeti ünnep, emlékműsor
Széchenyi István Általános Iskola
Fáklyás felvonulás
2011. április 9-16
Kiállítás: Tavaszi „édes” meglepetés Mohácsy Ferenc
grilázs varázslattal
Faluház és Sportcsarnok
2011. április 11. 15 óra
Szavalóverseny
Szociális Gondozási Központ
2011. április 16.
Könyvtár és Tudásközpont
Mohácsy Ferenc
megtekintése Pécsen
Faluház és Sportcsarnok
2011. április 18.
Mezei futóverseny, Kistérségi Iskolák Széchenyi István Általános Iskola
2011. április 22. 9 óra
A föld napja, csoportos kerékpártúra Szociális Gondozási Központ
2011. április 29.
Mézfogyasztási szokásaink
Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
2011. május 2.
Anyák napja, alsó tagozatosok
Széchenyi István Általános Iskola
műsora
2011. május 7.
Európa-napi játszóház Ágasegyházán Kovács Kinga Emlékalapítvány
2011. május 10.
Természetjárás a Madarak és fák
Szociális Gondozási Központ
világnapja alkalmából
2011. május 15.
Gyalogtúra a család nemzetközi
Mohácsy Ferenc
napjának tiszteletére
Faluház és Sportcsarnok
2010. május 21.
Gyermeknap
Széchenyi István Általános Iskola
2011. május 25.
IV. Generációk találkozója
Szociális Gondozási Központ
2011. május 31.
A dohányzás ártalmai:rajzverseny
Mohácsy Ferenc
és kiállítás általános iskolásoknak
Faluház és Sportcsarnok
2011. június 3. 9-12 óráig
Szemétmentes községünk
Szociális
Szemétgyűjtési akció
Gondozási Központ
2011. június 8. 9 órától
Gasztronómiai nap
Szociális Gondozási Központ
2011. június 10.
Életmentő cseppek önzetlenül
Mohácsy Ferenc
Önkéntes véradóink részére
Faluház és Sportcsarnok
ünnepség
2011. június 10.
Ballagás
Széchenyi István Általános Iskola
2011. június 16.
Tanévzáró
Széchenyi István Általános Iskola
2011. június 20-július 30 között Csere tábor
Szociális Gondozási Központ
2011. június 27.
Egészségügyi Nap a cukorbetegek
Szociális Gondozási Központ
világnapja alkalmából
2011. június vége, július eleje. CSIPERO, utazás Lauterbe
Széchenyi István Általános Iskola
2011. július 4-16.
Nemzetközi építő- és kézműves tábor Kovács Kinga Emlékalapítvány
2011. július 14-22.
Balkán folklór fesztivál.
Széchenyi István Általános Iskola
Utazás Bulgáriába.
2011. július 25-31
Alkotótábor
Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
2011. augusztus
CSIPERO, utazás Bácskertesre.
Széchenyi István Általános Iskola
2011. augusztus 31.
Tanévnyitó
Széchenyi István Általános Iskola
2011. szeptember 16.
Széchenyi Focitorna, Kistérségi iskolák Széchenyi István Általános Iskola
2011. szeptember 17.
Széchenyi Nap emlékműsor,
Széchenyi István Általános Iskola
vetélkedő
2011. szeptember 17.
Falunappal egybekötött
szervezi Önkormányzat
szüreti mulatság
2011. szept. 29-okt. 1.
Szakmai napok - Idősek napja
Szociális Gondozási Központ
2011. október 6.
Megemlékezés az aradi vértanúkról Széchenyi István Általános Iskola
2011. október 21.
Nemzeti ünnepi emlékműsor
Széchenyi István Általános Iskola
2011. november 12.
Márton napi jótékonysági bál
Széchenyi István Általános Iskola
2011. november 26.
Adventi gyertyagyújtás a főtéren
Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
2011. november 29.
Szavalóverseny, 3 és 4 osztály
Széchenyi István Általános Iskola
2011. december 3.
Mikulás kupa focitorna
Széchenyi István
Mikulás délután
Általános Iskola
2010. december 4.
Házhoz megy a Télapó avagy
Mohácsy Ferenc
krampusz ramazuli?
Faluház és Sportcsarnok
2011. december 12-16.
V. Jászol varázsa kiállítás
Szociális Gondozási Központ
2011. december 19.
Karácsonyi ünnepség
Széchenyi István Általános Iskola
2011. december 31.
Ó-év búcsúztatás
Mohácsy Ferenc
		
Faluház és Sportcsarnok
Füredi János polgármester

Az Ágasegyházáért Alapítvány megköszöni,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
adományaival és adója 1%-val támogatja
célkitűzéseink megvalósítását.
Adószámunk: 18352065-1-03
Támogatásukat előre is köszönjük.
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Megnyitottunk!
2010. december 20-án délelőtt a Katona
József Megyei
Könyvtár ajándék műsorával
az igényesen felújított Könyvtár,
Információs és
Közösségi Hely
hivatalosan
is
megnyitotta kapuit a lakosság előtt. Kisiskolásaink a Tintaló Társulás előadásában megcsodálhatták, hogy „Zsiga
Föstő”-nek és feleségének tip-top fehér élete, hogyan vált
szép színessé.
Sajnos elmúlt már karácsony és a dolgos hétköznapok
az intézményünkben is beköszöntöttek a gyerekek legnagyobb örömére, hiszen Ők örömmel vették birtokba az
épületet. Igaz egy pillanatra megszeppennek mikor a kezükbe adjuk a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
nyilatkozatot, amit sokan még aznap kitöltve vissza is hoznak. Az új év
elején
arra
buzdítok mindenkit,
aki
még nem tette meg, jöjjön
el hozzánk és
vessen néhány
pillantást
a
szépen
felújított intézményre, ahol
január 5-én a Falugazdász és a Hegybíró is megkezdte
ügyfélfogadását.
Bornemisszáné Varga Ilona

Év végi fellépések
2010. december 17.-én a
kecskeméti Piarista Gimnázium dísztermébe megrendezésre kerülő „Layali Al Sharq”
Orientális Hastáncesten léptünk fel. Az est megálmodója
és szervezője oktatónk Jurish
Renáta volt. Az est az újonnan tanult koreográfiánkkal kezdődött, ahol Renivel
együtt adtunk elő egy sokat
mondó alkotást. A nézőtér
tele volt, szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal, akik
lelkes tapssal köszönték meg
a produkciónkat. Yasmillah
mindenre gondolt, profi hangosítással, fotóssal, videóssal
készült és még egy kis büfét is
összehozott a fellépőknek az
öltözőterembe. Az est alatt
fellépett még a Szegedi Aisha hastánccsoport, a Forma
Zóna Hastáncosok, Reni magántanítványa Éda, a Fülöpházi csoprt, és mi is előadtuk
az eddig tanult összes táncot.
A Fülöpházi táncosoknak ez
volt az első fellépése, nagyon
ügyesek voltak, gratulálunk
nekik. A másfél - két órás
műsor záróakkordjaként, az
összes fellépő felment a színpadra egy mécsessel a kezében és Reni felkonferálásával
minden csapat a gyertyákat a
közönség elé helyezve kívánt
Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és meghajlással köszönték meg a lelkesedését.
Ágasegyházi fellépőink: Ladányi Zsanett, Ladányi Pálma,

Bódog Réka, Iványi Bianka, Iványi Bernadett, Berki Boglárka,
Berkiné Berta Zsuzsanna, Búsné Szabó Klári, Sipos Krisztina,
Jancsó Mónika. A kicsiknek
ezzel be is fejeződött az év,
Reni megköszönte az egész
éves szorgalmas munkájukat,
jó pihenést kívánt a télszünetre, és elköszönt tőlük a januári
viszontlátásig. Nekünk nagyoknak még dolgunk volt. December 22-én a Bajor étterembe
voltunk hivatalosak a Deltapast
Kft év végi záróbuliján hastáncműsort tartani. Ez egy igazi
megmérettetés volt, de az idegeskedés ellenére jól sikerült.
Reni és Linda afrotánca utánn
következtünk és előadtuk a
fátylas és a dobszólós koreográfiánkat
(fellépők:Krisztina,
Klári Móni) majd a lányok még
3-4 számmal kedveskedtek a
közönségnek, végül a botos
tánccal zárták a repertoárt.

A 2010-es évre visszatekintve
nagyon sok minden történt
velünk. Kezdődött az év a fellépő ruhánk varratásával, próbák tömkelegével. Köszönjük
szépen hastáncos társunknak
Malvinának a gyönyörű munkáját, azóta is büszkén viseljük
a fellépéseinken az ő általa
kreált alkotást. Fellépésekben
nem volt hiány, oktatónknak
köszönhetően nagyon sok
helyre hívtak minket kezdő létünk ellenére.
Hastánc fellépések:
2010. április 26.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub anyák
napi köszöntő
2010. május. 8.
Budakalász Omszk park
I. Orientális Kiállítás és Vásár
2010. május 15.
II. Májusfa Fesztivál
Ágasegyháza
2010. június 5.
Kecskemét, Alsószéktói Családi

Nap
2010. július 16.
Alföld Kincsei Fesztivál Benkő Zoltán Szabadidő Központ
Kecskemét
2010. augusztus 28.
XI. Hetényegyházi Bográcsos
Parti
2010. szeptember 18.
Ágasegyháza Falunap
2010. október 		
Szeged Aisha Hastáncest
2010. december 17.
Piarista Gimnázium Yasmillah
hastáncest
2010. december 22.
Bajor Étterem Deltaplast kft
év végi záróbuli
Nagyon büszke vagyok kis
csapatunkra, és az egész éves
munkájukra. Látszik, hogy elindultunk valahonnan és haladuk,
fejlődünk, tehát van értelme
annak, amit csinálunk. Mivel
Ágasegyházi Hastánccsoport
néven szerepelünk mindenhol,
így a falu hírnevét is öregbítjük.
Köszönetet szeretnék mondani először is az oktatónknak
Reninek a munkájáért, az öszszes csapattagnak, hogy maximálisan helytálltak a nehéz
feladatokon is. A szülőknek és
segítőknek munkájukért, Vas
Gabriellának a segítségéért.
Remélem, hogy folytatni tudjuk elkezdett munkánkat és az
idei év is éppolyan sikeres lesz
mint az előző.
Jancsó Mónika

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Karácsony az iskolában
December 21-én nagy izgalommal készültek a gyerekek a karácsonyi ünnepségre az, hiszen most szinte mindenki fellépett az
osztályával. Az első órában minden osztály külön ünnepelt, megajándékozták egymást az osztálytársak. Az 1-2. osztályosok az új
faluházban egy kis műsort néztek meg, amelyet a Katona József
Könyvtártól kaptak ajándékba.
A sportcsarnokban 10 órakor
kezdődött a Népek Karácsonya
című összeállítás. Elsőként az 1-2.
osztályosok a magyar karácsonyról és néphagyományokról emlékeztek meg. Sok szép verset, dalt
hallottunk. Láttunk pásztorokat
és angyalkákat is. Az ötödikesektől megtudtuk, hogyan kell olaszul kellemes karácsonyt kívánni.
Szorgos kezek készítették az olasz ételspecialitásokat és egy kis
karácsonyi színdarabbal kedveskedtek nekünk. A negyedikesek
elrepítettek minket a kenguruk földjére, Ausztráliába. Irigykedve
figyeltük, hogy ott fürdőruhában a tengerparton ünnepelnek a
sokféle nemzetiségből összetevődő ausztrál emberek. Szünet után
újra hidegebb vidékre Finnországba kalauzoltak el bennünket a
harmadik osztályosok. Találkozhattunk az igazi lapföldi Mikulással
és megtudtuk, hogy a karácsony sem múlhat el szaunázás nélkül.
A nagy orosz télben, január 31-én a Gyed Maróz viszi az ajándékot
- tudtuk meg a nyolcadikosoktól. Az ortodox karácsony január 7-én
van és a BLINI az lazacos, kaviáros palacsinta. A hetedikesektől
elmesélték, hogy milyen a görög
karácsony és az egész osztály
fehérbe öltözve görög tánccal
ünnepelt. A hatodikosok segítségével Angliába jártunk. Láttuk,
hogy a télapó a kéményen át a
kandallóból érkezik, láttuk, hogy
a szerelmeseknek fenyőből fonnak ajtó fölé díszt. A végén angolul
közösen énekeltünk el egy karácsonyi dalt.
Az előadások után kérdéseket tettek fel az osztályok, hogy megtudják mennyire figyelt a közönség. A sikeres válasz szaloncukrot
ért. Az egyik legügyesebb válaszadó Törökfalvy Bence 1. osztályos
tanuló volt.

A műsor után az osztályfőnökök szétosztották a karácsonyfa
alatt lapuló ajándékokat, melyeket a szülői munkaközösség biztosított minden tanuló részére.
Nincs karácsony
ajándékozás nélkül!
Tudom ezt mindenki így tartja
jónak, ez a természetes, de legfontosabb kérdés mindig az: miből?
Amikor körvonalazódik, honnan lesz rá pénz, vagy valakitől kapunk
valamit, utána következik, hogy kinek-mit?
Idén már tavasszal lehetőségem nyílt Lauterből (németországi
testvérvárosunk) hozzánk látogatott delegációból Renátával (a
németországi volt iskolaigazgatóval) gyönge kis német tudásommal beszélni az én kis pártfogoltjaimról és a karácsonykor szokássá
cseperedett „Mindenki Karácsonyáról”. Azután a Csiperó
(Nemzetközi Gyermektalálkozó) alatt már tolmács segítségével pontosítottuk ezt az
eseményt és a szokásokról is
beszéltünk, a családokról, az
anyagi helyzetekről, az itteni
lehetőségekről is szó esett.
Renáta sok olyan gyermekkel ismerkedett meg, akik megérlelték
benne a gondolatot, karácsonyra gyűjtést szerveznek az ágasegyházi gyerekek és sokgyermekes családok részére. Ahogy Lauterben
összegyűltek az adományok mi is felkerekedtünk, hogy elhozzuk
azokat. Bátran nagy szívvel és lelkesedéssel ment a kis csapat: János
(Ártim), Lilla (Vass), Somodi Imre (a sofőrök gyöngye) és én. Amikor
megérkeztünk láttuk a „kisbusz” nem lesz elég arra, hogy mindent
elhozzunk. December 8-án
(amikor itt még csak reménykedtünk a fehér karácsonyban) ilyen lenyűgöző látvány
fogadott bennünket.
Pénteken 10-én indultunk
haza, kicsit félve, mert Prágáig több hófúváson kellett átvágnunk, mégis szívünk már

azt súgta: nagyon fognak örülni
tanulóink és szüleik ezeknek az
ajándékoknak.
Így is történt: itthon a „Mindenki
karácsonya” rendezvény 30 iskolásnak jelentett így nagy örömöt,
mert a virsli, tea, sütemények, narancs mellé névre szóló csomagot
is kaptak csemetéink.
Ezt a hagyományos karácsonyi ünnepségünket a Kiskunsági Nemzeti Park dolgozói idén már harmadik alkalommal teszik emlékezetessé, színesebbé hozott
játékokkal, játékos feladatokkal.
A többi játékokból, ruhákból, ágyneműkből, törölközőkből a családok december 22-én az iskolánk
aulájában
megrendezett
börze alkalmával vihettek,
ki-ki szüksége szerint.
Ekkora örömöt jelentett
kicsinek-, nagynak egyaránt:
Ezek a mosolyok mindenkinek szólnak, akik összegyűjtötték- lauteri családok, akik lehetővé tették a szállítást- Füredi János polgármester úr, az önkormányzat és a Gondozási Központ, akik elhozták
Somodi Imre és iskolánk dolgozói.
Szép volt így a karácsony! Szívmelengető visszagondolni rá. Köszönöm minden megajándékozott család minden tagja nevében
mindannyitoknak ezt a felejthetetlen élményt!
Lehoczkiné H. Zsuzsa
Eseménynaptár:
Január 28.
Január 31.
Február 1.
Február 4.
Február 17.
Február 22.

Széchenyi I. matematika verseny
Szülői értekezlet alsó tagozatosoknak
Szülői értekezlet felső tagozatosoknak
Farsang
Mesemondó gála 1-2. osztály
Szavalóverseny felső tagozat
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Szociális Gondozási
Központ

Meghívó
Farsangi bálra készül
intézményünk klubja,
a talpalávalót
Béla bácsi húzza.
Szól a nóta,
táncol a bál,
nevessünk hát együtt
egész éjjen át!

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját
FARSANGI BÁLUNKRA melynek
Helye: Szociális Gondozási Központ
nagyterme,
Ideje: 2011. 02. 19. 19 órától
Az ünnepséget vacsorával kezdjük
melyet zenés mulatság követ.
Éjfélkor tombolasorsolás.
A hangulat fokozása érdekében
feltétlen számítunk
jelmezes megjelenésére.
Belépő díja: 2.000 Ft.- / fő
Tombola ára: 100 Ft.- / db
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Klubfoglalkozások

Köszönet
az idősektől
Szeretnék köszönetet mondani a Gondozási Központ vezetőjének Vas Gabriellának,
azért a sok jó szóért
és szeretetért, amit
az idősek felé tud
nyújtani. Segítőinek
Katonáné Zsókának,
Vlaszák
Erzsikének,
meg a sofőröknek,
akik minden idősnek
elviszik az ebédet aki
kéri, akármilyen rossz
idő is van (esőben, hóban), orvoshoz viszik a
betegeket. Ezért kívánunk nekik jó egészséget, boldog új évet vezetőnknek Gabikának,
hogy még nagyon
sokáig velünk legyen,
vigasztaljon, ha rossz a
kedvünk.
Ezt kívánjuk mindnyájan az idősek nevében:
Rab Istvánné

Egészségügy
Alkohol fogyasztás
A szeszesital fogyasztásról nagyon sokat lehetne
beszélni, főleg egy jó pohár
bor mellett. De komolyra
fordítva a szót, a szeszesital
fogyasztás ősidők óta bevett
szokás, és régebben szükséglet volt, mivel nem volt iható
vízforrás, a vizek fertőzöttek
voltak. Ezért mindenki erjesztett italokat fogyasztott,
mely
alkoholtartalmánál
fogva fertőtlenített és nem
terjedtek a betegségek.
Területenként, népcsoportok-, éghajlat szerint változott a fogyasztott italok
milyensége. Ahol zamatos
gyümölcsök teremnek ott
gyümölcsöket, ahol gabonaneműek ott kukoricát, árpát,
komlót erjesztettek és ebből
készítettek többé kevésbé
tömény italokat természetes
erjesztéssel.
Maga az ivás mint szokás
szintén egy szükséglet, mivel
testünk 70 százalékát víz alkotja és étkezés nélkül elég
sokáig kibírjuk, de víz fogyasztása nélkül csak napokig tudunk létezni.
Tehát inni életbevágó szükséglet, a nagy kérdés az hogy
ki mit iszik a szervezet vízszükségletének fenntartásához. Az évezredek alatt
tehát az ember szervezete
valamennyire alkalmazkodhatott az alkohol fogyasz-

táshoz és kis mennyiségben
nem okoz betegséget, de a
baj a mennyiséggel, töménységgel és megszokással van.
Nem árt ha tudjuk, hogy fogyasztási normákat állítottak
fel és ajánlásokat fogalmaztak meg a fogyasztott alkohol mennyiségére.
A férfiaknál hetente 28,
a nőknél 14 pohár bornak
megfelelő mennyiségű és
minőségű ital fogyasztását
nem szabad túllépni, különben fennáll az alkoholizmus
veszélye.
Mértéktelen ivó tehát az,
aki több alkoholt kíván napi
3-4 pohár bornál, továbbá
alulértékeli a saját ivási szokásait és gyakran nem veszi
észre, hogy alkohol függővé
vált.
Ami azt jelenti, hogy rendszeresen minden nap kívánja, sőt nem tud ellenállni és
mindent megtesz, hogy a
napi adagot elfogyassza.
Vitatkozni lehet azon, hogy
nem mindenkinek ugyanaz
az érzékenysége az alkoholra, mert van aki soha nem
fogyaszt, ezért ha bármilyen italt megkóstol már két
kortytól is szédül, mivel nincs
megszokva a hatásával.
Viszont aki rendszeresen
iszik, annak a szervezete egyre jobban megedződik és egy
adott mértékig egyre jobban

bírja az alkohol fogyasztást,
különösebb külső jel nélkül tehát nem lesz részeg.
Nagyon sokan úgymond kultúrivónak - tekinti magát
tehát rendszeresen fogyaszt
alkoholtartalmú italokat de
kis mennyiségben.
Viszont nehéz meghúzni
azt a határt, amikor már valaki függővé válik. Ilyenkor
már képtelen abbahagyni
az ivást, noha jól tudja, hogy
ez már károsítja a testi-lelki
egészségét.
Egy rendszeres ivónál az
alkohol hiánya elvonási tüneteket okoz. Ilyenkor jelentkeznek a remegés, izzadásgörcsök,
rosszullét,
nyugtalanság,
zavartság,
ingerlékenység,
émelygés,
hányinger, étvágytalanság,
álmatlanság. Ezeken a tüneteken nem tud uralkodni és
ezek megszűnnek, ha újra
fogyaszt alkoholt. A függő
beteg, rejtegeti állapotát,
letagadja és úgy mondjuk
hogy toxikománná válik, tehát az ital mellett erősen dohányzik is.
A krónikus alkoholizálás
rendkívül súlyos egészségkárosító, számtalan szervet
támad meg, nagyon sok betegséget idéz elő, ezért ezzel
a következő cikkemben foglalkozok.
Dr.Dull István

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
az elmúlt évekhez hasonlóan kéri, hogy adója 1%-val
támogassa az egyesület céljainak megvalósítását.
Adószámunk: 19471866-1-03
Előre is köszönjük támogatásukat.

Hová repül az ifjúságunk?
XXI. századi fiatalok szórakozási lehetőségei Ágasegyházán
Gyakran hallom, hogy az
idősebb
korosztályokat
megbotránkoztatja, a fiatalok, 14-18 éves diákok
gyakori vendéglátó ipari
egység, mondjuk ki kocsma
látogatása. Három hónapot dolgoztam pultosként,
nagy rálátásom volt ezekre
a szituációkra.
Kérdezem, van más lehetőségük, van olyan hely,
ahová beülhetnek beszélgetni, zenét hallgatni, vagy
csocsózni,
billiárdozni?
Nincs.
Gyakran láttam fiatalokat,
akik megszokott baráti társaságukkal nagyokat kacarásztak egy üdítő mellett,
és ez fontos, hogy üdítő
mellett, beszélgettek. Tél
van, ilyenkor nem jó hely a
park, a játszótér, túl hideg.

Mindig örültem az ilyen
társaságoknak, mert jó volt
látni, hogy jól érzik magukat, anélkül, hogy alkoholt
fogyasztanának. Sokszor
hallottam, hogy mennem
kell, kilencre otthon kell
lennem. Jelen van a bizalom, a szülői fegyelem.
Nem akarom, hogy álszentnek tűnjön az irományom,
természetesen bőven találkoztam ellenpéldával is. Ezt
így átgondolva talán érthető, hogy csak egy presszó,
söröző az egyetlen szórakozási lehetőségük a helybeli nebulók számára.
Talán ha egyszer lesz egy
olyan hely, ahová beülhetnek egy üdítőre, és közben
játszhatnak, zenét hallgathatnak, nem szorulnak
majd a söntésekre.

A mi világbajnokunk
A következő riportot
Garaczi Zoltánnal készítettem. Általános iskolában osztálytársak voltunk, így barátságos, jó
hangulatú beszélgetés
alakult ki.
- Hol végezted el a
szakmádat?
A szakmámat Kecskeméten végeztem a
Széchenyi István Vendéglátóipari
Szakközépiskolában, mint sima
mezei szakács és idén
érettségiztem le.
- Hol tudtál elhelyezkedni az iskola után?
A Tanyacsárdában, már jóval az iskola végzése előtt ott
kezdtem a munkálatokat,
aktívan dolgoztam a csárdában, besegítőként, a szakácsok keze alá dolgoztam.
Ott voltam gyakorlaton, és
azóta is ott dolgozom.

- Milyen sikereket értél
el?
Az iskolai évek alatt szereztem 6 országos aranyérmet,
és utána még sikerült kettőt
begyűjteni. 2008-ban voltam
az olimpián, ahol diplomát
szereztünk, ugyanebben az
évben országos döntőben
voltam a Bacuse d’or Selec-

tian Hungary versenyen,
majd 2009-ben országos
döntős voltam a WACS
Global Chef Chollange
versenyen,
2009-ben
szintén Európa döntős
voltam a Bacuse d’oron. 2010-ben pedig világbajnokságot nyertünk
Luxemburgban.
- Milyen kategóriában indultál a világbajnokságban?
Regionális junior válogatottként voltunk kinn.
Nekem halakból dísztálat
kellett készíteni, de ugyanakkor különböző hideg előételeket, és egy menüsort, valamint cukrász munkát kellett
asztalra tenni.
- Meddig tartott a felkészülés?
Március óta készülünk a
nemzeti válogatottal. Ez egy
év munkája.

Rácz Renáta rovata

- Melyik eredményre
vagy a legbüszkébb?
Maximálisan világbajnoki
címre, de mindegyikre büszke vagyok, mert mindegyikért meg kellett keményen
dolgozni, egyiket se adták
ingyen.
- Szereted a munkádat?
Ez az életem.
- Van szabadidőd?
Nem sok, ami van azt általában a hobbimra, a horgászással szoktam tölteni, közben mellette nyelviskolába is
járok, így nem sok szabadidőm marad.
Köszönöm
Zoltánnak,
hogy megosztotta velünk
élményeit, gratulálok az
eredményekhez. A cikkhez
csatolt képen az érmek töredéke látható, serlegekben
szintén nem szenved hiányt.
További sok sikert kívánok a
jövőben!

2011. január

. oldal

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Vallási élet
Kedves Olvasó!
A lap szerkesztőjének kérésére
kis összefoglalót adok a közelmúltban befejeződött templom
külső felújításáról. 2008 őszén
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) pályázatot írt ki kistelepüléseken lévő
középületek külső felújítására.
Feltételek között szerepelt, hogy
a település képét, külső megjelenését meghatározó épületről
legyen szó és legalább helyileg
védett legyen az ingatlan. Pályázaton egyházi ingatlanok is indulhatnak. Ezzel a lehetőséggel
élve sikerült itt Ágasegyházán is
a kat. templomot és a melléképületet felújítani. Így egészen
egyszerűnek tűnik a dolog. Végigkísérve a folyamatot azt kell
mondanom egy pályásat közel
sem ilyen egyszerűen bonyolódik. Sokak jóindulatú segítségére volt szükség már ahhoz is,
hogy a pályázatot a kat. plébánia benyújthassa. Pályázat írása
és a szükséges mérnöki rajzok
elkészítésének költsége több
mint 2 millió Ft, ami nem állt a
plébánia rendelkezésére. Amikor a templom helyi védettsége
felől Dr. Fazekas István jegyző
úrnál érdeklődtem, magam is
meglepődtem a Polgármesteri
Hivatal így Fazekas jegyző úr és
Ádám Józsefné volt polgármester asszony és képviselőtestület
tagjainak segítőkészségén, jóindulatú támogatásán. Az események felgyorsultak hiszen a
pályázat benyújtásának határideje vészesen közeledett. Ekkor
együttműködési megállapodást
kötött az Önkormányzat és a
plébánia amit a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal jóváhagyott.
Az Önkormányzat átvállalja a
pályázat megírásának és a mérnöki tervdokumentációnak elkészítését, vagyis finanszírozza
a pályázat benyújtásának költségeit. Továbbá vállalja a projekt
megvalósítását, irányítja és végigkíséri a projektet. A plébánia
a pályázat sikere esetén vállalja,
„hogy az Önkormányzatnak a

pályázati projekt megvalósulása
érdekében felmerült kiadásait,
költségeit pályázati forrásból
maradéktalanul megtéríti.” Ezek
után 2009. jan. 12-én benyújtásra került a pályázat. 2009. április
22-én a MVH helyszíni szemlét
tartott, ellenőrizve a pályázatban foglaltak valódiságát. A pályázat további sorsa ettől kezdve
az elbírálók kezében volt. Ezen
a téren, vagyis a pályázat sikerességében Ádám Józsefnének
volt polgármester asszonynak
elvitathatatlan érdemei vannak.
A MVH-tól 2009. október 22én érkezett határozat szerint,
bruttó 26.920.614,-Ft támogatást ítéltek meg a templom és
a melléképület külső felújítására
és annak vizesblokkal történő
bővítésére. Az összeg mértéke
miatt közbeszerzési eljárásra volt
kötelezve a plébánia. Az eléggé
bonyolult közbeszerzési eljárás
lefolytatását az Önkormányzat
megtette és így került sor 2010.
július 20-án eredményhirdetésre.
A közbeszerzési eljárás nyertese a Félegyházi KUNÉPSZER Kft.
lett. A nyertes kivitelezővel 2010.
augusztus 11-én aláírásra került
a Vállalási szerződés, amit a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal
2010. augusztus 19-én jóváhagyott. A munkák szeptember
1-én kezdődtek a kivitelező átvette a munkaterületet. A műszaki tartalom szakszerűségét az
Önkormányzat műszaki ellenőre
Hajagos Zoltán, a kivitelező műszaki ellenőre Gulyás István, az
Érsekség műszaki ellenőre Vörös
Tibor mérnök urak kísérték figyelemmel. Heti rendszerességgel kooperációs megbeszélést
tartottak a helyszínen, ellenőrizve az addig elvégzett munkát és
megadták az utasításukat a továbbiakhoz. A műszaki átadásátvétel 2010. december 9-én zárult le. Az átadás jegyzőkönyve
szerint az átadáson Dr. Fazekas
István jegyző, Farkas János plébános, Gillich Kristóf pályázatíró,
Gémes Gábor Kunépszer kft.

, Gulyás István Kunépszer Kft.
műszaki ellenőr, Hajagos Zoltán
önkormányzati műszaki ellenőr,
Pál Sándor Kunépszer kft. Vörös
Tibor érsekség részéről műszaki
ellenőr vettek részt. Nem hagyható ki e kis beszámolóból az a
segítség amit a közhasznú munkások által nyújtott az Önkormányzat, hiszen anyagmozgatásban, földmunkában jelentős
részt vállaltak és végeztek el. A
pályázat külső felújításról szólt,
de sikerült a melléképületben
2009. január 1-én keletkezett
tűzkár után a biztosítótól kapott
összegből a közösségi terem
belső felújítása valamint a templom szabványoknak megfelelő
villámvédelmének kialakítása is.
A pályázatban nyert összeg
lehívása a pályázat kiírójától csak
azután történhet miután a számlákat kifizettük, (teljesítettük). Ebben az Érsekség segítsége nélkül
nem tudunk volna előre lépni,
hiszen a benyújtott számlák végösszege bruttó 26.000.000,-Ft.
2010 december 27-én a plébánia
számláján volt az Érsekségtől érkezett előfinanszírozásra kapott
összeg. Így minden számlát ami
a projekt során a plébániának
benyújtásra került 2010. december 31-ig ki tudtunk egyenlíteni.
Befejezésül néhány gondolat:
Sokaknak összefogására, jóindulatára, segítőkészségére volt
szükség, hogy a templom külsejében megújuljon, a közösségi
ház használható legyen. A jóindulatú összefogás gyümölcsöt
érlel, azt hiszem ez érvényes az
élet minden területére is.
Január 30-án Dr. Bábel Balázs
érsek úr ellátogat hozzánk és
a 10 órakor kezdődő szentmise keretében Isten áldását
kéri az elvégzett munkára és
mindazokra akik a felújítás
során fáradoztak és az ügyet
magukévá tették. Az ünnepi alkalomra mindenkit nagy
tisztelettel hívok és várok a
plébánia nevében.
Farkas János plébános

Civil szervezeteink életébõl
Nagy esemény kis szépséghibákkal
Valószínű, hogy 70 évvel ezelőtt is ugyanilyen
hangulatú volt a Gazdakör
épületének felszentelése,
mint a mai felújított Faluház avatása.
Csak akkor a gazdaköri
tagok saját erejükből, némi
segítséggel 3 évig építették
fel. Nem sokáig élvezhették
munkájuk gyümölcsét, csupán kilenc évig, mert 1949ben államosították, vagyis
elvették, s közben háború is
volt. A Gazdakört ezennel
megszüntették. Ez az épület azóta szolgálja a falu
kulturális életét, melynek
megújítását most ünnepeltük fényes külsőségekkel.
Ennek kapcsán jut eszembe, hogy talán meg kellett
volna emlékezni (akár csak
egy mondat erejéig is) azok-

ról az elődökről, akik ezt az
épületet felépítették. Ez
tény, nem lehet kitörölni az
emlékezetből, nem is lenne
érdemes. (Megjegyzem a
2004-ben, a ház falán elhelyezett tábla is tartalmazza
a fentieket).
Szeretném
gondolataimat, észrevételemet Önökkel megosztani még másról
is. Lehet, hogy Önök nem
értenek velem egyet, mégis
megteszem.
Szép volt a műsor minden
vonatkozásban, de még
emelkedettebbnek tartottam volna, ha a teremben
helyet foglaló plébános úr
és tiszteletes asszony is Isten áldását adták volna a
szépen felújított házra, és
az ott helyet foglaló közönségre...

Hogy az országgyűlési
képviselőnk nem tisztelte
meg jelenlétével a nagy
eseményt, furcsának tartjuk, de, hogy a helyi képviselők sem jelentek meg
teljes létszámmal, azt még
furcsábbnak.
És hol maradtak az üresen álló, lefoglalt széksorok
gazdái? Vajon kik lehettek
ők? Tőlük sem volt szép
dolog, hogy nem tiszteltek
meg bennünket, ágasegyháziakat.
Nagyon örülök, hogy ennek a szép eseménynek
résztvevője lehettem, csupán azért vagyok szomorú,
hogy ezek a dolgok pénzbe
se kerültek volna.
2010.december 18.
Szórád István
egykori gazdaköri elnök

Református jelképeink I.
- Csillag

Az alábbi sorozatban református jelképeinket szeretnénk
áttekinteni. Hasznosnak tűnik
áttekinteni, mik is a református
egyház jelképei és megvizsgálni
ezek jelentését, valamint elmélyedni kicsit ezek értelmében.
Szokás ezeket jelképeknek, jelvényeknek, szimbólumnak is nevezni. Mindhárom elnevezésben
közös, hogy képben fejezik ki
szó helyett, a szemnek mondják
el fül helyett a hitvallást. Egyszerre és egészében szeretné
elmondani az egyház ezekben a
jelképekben mindazt, amit máskülönben csak hosszas tanítás,
magyarázás, vagy éppen példaadás útján tud megfogalmazni.
Szemünknek beszélő tanítások
ezek. S mennyire népszerűek
voltak és elterjedtek, azt mutatja
a templomtornyok tetejére kitűzött keresztyén jelképeink, a
pecsétre nyomott, terítőre, zászlóra hímzett sok-sok jelkép. A hit
volt ezek mögött, s létüknek is
csak addig van értelme, addig hit
áll ma is mögöttük. Ennek a hitnek az élő és feltámadott Jézus
Krisztusra kell mutatnia. Legfontosabb református jelképeink:
a csillag, a kakas, a kereszt és a
bárány.
Legelőször a csillagot nézzük
meg, mint a legismertebb református jelvényünket. Gyorsan tegyünk különbséget a Kálvin csillag és a betlehemi csillag között.

A Kálvin csillag mindig nyolcágú,
a templomtornyokban látható
„klasszikus” református csillag,
ami a betlehemi csillagot szimbolizálja, ennél sokkal több ágú.
Természetesen a kettőnek köze
van egymáshoz és a sugarak száma közötti különbséget sokan
nem ismerik.
A református csillag először is
a múltat jelképezi, a betlehemi
csillagot. A betlehemi csillagról
egyetlen helyen beszél a Biblia,
Máté evangéliumában (Mt. 2:111). Máté leírása szerint a Názáreti Jézus a júdeai Betlehem városában történt megszületését
egy csillag jelezte az égen, egy
rendkívüli égi jelenség, ezt szokás betlehemi csillagnak nevezni.
Ezt a csillagot követték a napkeletről származó bölcsek, (az
eredeti görög szövegben Magoi
apo anatolon - vagyis keleti mágusok) akik így találtak rá az újszülött Jézusra. Királyokról nem
beszél az Újszövetség, ezt már
csak a későbbi hagyomány teszi
hozzá, ahogy a Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevet is. Mégis
annyira megerősödött ez a Biblia-utáni tradíció, hogy a csillagot
nem csak betlehemi csillagnak,
hanem háromkirályok csillagának is nevezik.
Csillagról természetesen máshol is beszél a Biblia, a messiási váradalmak kapcsán itt
megemlítendő a 4Móz. 24:17:
„Csillag származik Jákóbból, és
királyi pálca támad Izráelből”.
Ezt a próféciát Jézusra szokás
vonatkoztatni. A csillagoknak
egyébként óriási szerepe volt
az ókorban, az ókori népeknél
szinte mindenütt találkozunk
a csillagjóslással. A Biblia, s ez
alapján a keresztény etika ellen-

zi a csillagjóslást, mert az ember
szabad akaratát kétségbe vonja.
Aki csillagokból, csillagállásokból
(pl. horoszkópok!) nézi ki, hogy
éljen, az nem él a szabad akarat Isten adta lehetőségével. De
ez az etikai korlát nem terjed ki
sem a csillagászat, sem a csillagok
hatásainak kutatására sem. Magam is ismerek olyan református
lelkészt, aki megszállottan szereti a csillagászatot. Csillagászat és
csillagjóslás nem ugyanaz.
Visszatérve a csillagra abban az
egyház mindig a múltra emlékezik, amikor Isten emberré lett,
testté lett, hogy megváltsa Fia által a világot. Ahol nincs ott a hit
Jézusban, ott csak egy tárgy ez
a csillag a torony tetején, puszta
bádogjelvény! „Tartsd meg, ami
nálad van: a Krisztust, és akkor
tornyainkon a csillagok szikrázni
fognak, mint a betlehemi éjszaka csillaga.” (Szabó Imre)
De ez a csillag egyben előre is
mutat, mert a hajnalcsillagot is
jelképezi. Ez az a csillag, ami legelőször tűnik fel napszálltakor
és legutoljára tűnik el napkelte
előtt. Ez a hajnalcsillag a prófétai szó, az Ige, az Isten hozzánk
intézett üzenete (2Pét. 1:29). Aki
látta a hajnalcsillagot ragyogó
pompájában, az nem feledheti el
többé, Akinek felragyogott szívében Krisztus - annak eltűnt a
homály életéből. Az már nem alkoholba, drogba, szerencsejátékba menekül, hanem megy előre
a cél felé, Krisztussal, Krisztusért,
látva a csillag által mutatott utat.
Ez a csillag adjon útmutatást
ebben az esztendőben is a falu
minél több lakójának.

Dr. Egeresi László S.

Az Ágasegyházai Református Egyházközség alkalmai, programjai:
Minden szerdán 17 órakor bibliaiskola
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet
Minden vasárnap 15 órakor gyermekistentisztelet
Minden hónap első vasárnapján énektanulás az istentisztelet keretén belül.
Minden hónap utolsó vasárnapja családi istentisztelet, amelyen a hittanos gyerekek egy csoportja szerepel.
!!!Ökumenikus Imahét alkalmai!!!
2011. január 21-én pénteken 17 órakor (református templomban)
2011. január 22-én szombaton 17 órakor (római katolikus templomban)
2011. január 23-án vasárnap 10 órakor istentisztelet
Minden második héten csütörtökön BABA-MAMA
2011-es év első alkalma: január 13. 1/2 10.
A hét minden napján lehetőség van az egyházfenntartói járulék fizetésére, lelkigondozásra,
beszélgetésre.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket alkalmainkra! Éljünk a lehetőségekkel!
Istentől megáldott boldog új évet kívánunk mindenkinek!

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágasegyházán. Szerveztünk programokat, kézműves táborokat
gyermekeknek, fiataloknak összekötve azt Nemzetközi önkéntes táborral.
Németországi nyelvtanfolyamon fiatalok vehetnek részt,
pályázat útján három hónap és három hét időtartamig.
Továbbiakban is ezt a munkát szeretnénk folytatni, kibővítve mindezt egy ifjúsági klubbal.
Ha Ön még nem határozott a személyi jövedelemadója 1%ról és az Alapítványunkat érdemesnek tartja, hogy ezt felajánlja, kérjük támogassa szervezetünket
az 1%kal.
Az idegen nyelv a mai fiatalok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen. Segítsük
Őket együtt.

Adószámunk:18369762-1-03
Kovács Kinga Emlékalapítvány
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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
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
Születés :
Somodi Lili (Somodi Judit)
Házasságkötés nem történt.
Elhunyt:
Dömötör Istvánné Nagy Mária (78),
Török László (71),
Agárdi Imre József (63),
Fábián Lászlóné Dutka Eszter Zsuzsanna (85)
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

Farsangra fánkot!

A csöröge fánk mellett
farsang idején rózsafánkot
is szokás sütni. Előnyük,
hogy egyféle tésztából
készülnek, így két legyet
üthetünk egy csapásra. A
rózsafánk igazi különlegesség, elkészítése kissé mace-

rás, de megéri a fáradozást
Hozzávalók: 35 dkg finomliszt, 15 dkg cukor, 3 tojás, 3
kanál tejföl, 1 csm sütőpor.
Elkészítés: Az anyagokat
jól összegyúrjuk, majd vékonyra kinyújtjuk és kerek
formával kiszúrjuk. A korongok szélét bevagdossuk
és 4 korongot középen öszszenyomunk.
Közepesen forró olajban
megsütjük, szalvétára szedve lecsöpögtetjük. Vaníliás
porcukorral
megszórjuk,
és közepébe egy szem cseresznyét teszünk.

Valentin napra
Takács Sándor: Csoda (Részlet)
Reggel az álmomból ébredve,
tudtam nagy nap lesz ez életemben.
Vágytól fűtve készültem a pillanatra
istent kérve, hátha megadja.
Két ember szerelmes boldogsága
csodát teremthet a Mennyországban.
A csoda ott hétköznapi dolog
Én pedig ma arra áhítozok.
Csoda sok minden lehet itt lent,
minden lényben benne élhet.
Bennem szerelem a csoda
Te adod azt nekem, én meg neked vissza.

Rejtvénypályázatok
Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
Három hónapon keresztül gyűjtötte és leadta a helyes megfejtéseket Ungor Richárd
az izsáki Táncsics Mihály Általános- és Zeneiskola 7.a osztályos tanulója.
Felkészítő tanára: Lévainé Szabó Krisztina, aki tanulója munkáját 5*-es jutalmazza meglepetésként szerkesztőségünk kérésére.
Megfejtéséhez gratulálunk és sikeres tanévet kívánunk.

Múltunk - Tudja-e?

SUDOKU

1. Ki volt az a nevelő, aki Ágasegyházáról elkerülve
vezeti az izsáki Vegyeskart?
a. Ázsóth Ilona b. Bíró Jánosné c. Dókáné Tóth Margit

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

2. Ki volt az alábbiak közül falugazdász?
a. Pardi Lajos
b. Menyhei József
c. Csatai Ferenc
3. Ki volt a helyi polgárvédelem vezetője hosszú évekig?
a. Péter Imre
b. Duráncsik György c. Tóth Imre (bácsi)
4. Ki az az ágasegyházi hölgy, aki kézműves munkáival
külföldi kiállításon is részt vett?
a. Csáki Ildikó
b. Barta Edit
c. Borsodi Pálné
5. Ki volt az alábbiak közül a helyi Kisgazda Párt vezetője?
a. Fehér Mihály b. Potoczki István c. Jávorka Mihály
A pályázat beküldési határideje: 2011. február 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
December havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/b, 3/a, 4/a,
5/c.
Helyes megfejtőnk: Kozma Józsefné Ágasegyháza, Petőfi u. 11.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes
szórakozást.
Szórád István
ny.tanár

A Mohácsy Ferenc Tanulmányi
Alapítvány az iskolai tanév végén
megjutalmazza
a kiemelkedő munkát végző tanulóit.
Ezért kérjük, hogy adója 1%-val
támogassa alapítványunk céljainak
megvalósítását.
Adószámunk: 18361616-1-03

Segítő támogatásukat köszönjük.

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2011. február 5.
December havi pályázatunk nyertese: Fehér József Ágasegyháza, Kossuth L. u. 22.
A nyertesnek gratulálunk!

A Polgárőr Egyesület köszönetet mond
a 2010-es évi támogatásért a lakosságnak!
Akik az adójuk 1%-val támogatták egyesületünket az 103.420,-Ft volt, amit az
egyesületünk zavartalan működésére fordítottunk (üzemanyag, gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás). Még egyszer köszönet érte! Támogatásukra
a jövőben is számítunk.

Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza
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