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típusú pártállammá lettünk. Hazánk ezzel kikerült a Nyugathoz tartozó 
országok soraiból. Kelethez kényszerített országgá váltunk.   

Sipos Károlyné és Villányi Pál tanítók 1947-ben közösen megszervez-
ték az úttörőcsapatot. A kezdet kezdetén is már nagy lendülettel folyt 
a munka. Maguk készítette gyerekjátékokkal részt vettek a budapesti 
úttörő-kiállításon és dicsérő oklevelet kaptak. Segítettek a mezőgaz-
dasági munkaversenyben is. A növényi- és állati kártevők rendszeres 
irtásával komoly segítséget jelentettek, olyannyira, hogy a megtartott 
versenyben első lett Ágasegyháza.

Sipos Károlyné vezette a legszükségesebb védőnői teendőket is a 
lakosság körében. 1947-ben nagyobb mennyiségű svájci kondenzált 
tejet és cukrot osztott szét a többgyermekes anyáknak. Szakképzett 
védőnő 1948-tól dolgozik a területen. 

Ágasegyháza pusztán 1948-ban álla-
mosították a Selyemhegyi iskolákat is 
és így a már előbb államosított Ágas-
egyházi-úti és a Sándortelepi iskolákkal 
együtt közösen Villányi Pál igazgatása 
alá kerültek. Később Rémán János lett 
az igazgató.

A községesítés  megvalósítása azon-
ban még mindig váratott magára. 
1948. május 1-én a kecskeméti Tanács 
kirendeltséget szervezett Ágasegyhá-
zán. Vezetője Berényi János, előadója 
Üveges Olga, közellátás vezetője pedig 
Bertsik Ilona volt. 

Ebben az évben alakul meg az Önkéntes Tűzoltó Testület, 22 fős 
taglétszámmal. A testületet Orgoványi Ferenc szervezte meg, aki an-
nak idején a Kecskeméti törvényhatósági joggal rendelkező város ön-
kéntes tűzoltóságának tagja volt és Ágasegyházára került útőrnek. A 
megalakult testület parancsnoka Orgoványi Ferenc volt, alapító tagjai: 
Lukács József, Ország Ferenc, Mucsi Ferenc, Vígh József, M. Kiss István, 
Daróczi Pál, B. Tóth Pál, és Fakan István. 

(Forrás: Ágasegyháza 1974, Ágasegyháza 2000.)                            
 (Folytatjuk. Szerk.)      
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Felhívás az Ágasegyháza régi templomának, temetőjének helyét
megjelölő  kereszt, vagy emlékoszlop felállítására

A területet, amelyről szó van, az idős ágasiak „Csapó-dombként”, 
vagy „Templom-dombként” szokták emlegetni, noha a „Rétalján” ta-
lálható kiemelkedés a régi térképeken inkább „Templom-halom” né-
ven szerepel. Bár napjainkban a már csak figyelmes vizsgálódás után 
megkülönböztethető  - de különféle szóbeszédek által manapság is 
gyakran emlegetett - dombocska múltjáról szokás sejtelmes törté-
neteket felidézni, az igazság az, hogy annak valóságos történetéről 
csak nagyon kevés bizonyosat állíthatunk. Mivel a tájékán avar korból 
származó leleteket is találtak, alapos okkal feltételezhetjük, hogy a 
Templom-halom helye már a honfoglalás kora előtt lakott volt.  Régé-
szeti leletek és írásos emlékek sejteni engedik azt, hogy a 7. századot 
követően kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan volt itt va-
lamilyen  település, melyen avarok, magyarok és - később - kunok is 
élhettek. Mindezeket a feltételezéseket sajnos egyértelműen igazolni 
nem tudjuk. Amit bizonyított tényként  lehet kezelni az, hogy ezen a 
helyen az Anjou-korban már templom állott, melynek kőből készült 
falai mellé temetkeztek a környék -  mocsaras vizekből kiemelkedő 
szigeteire, félszigeteire építkező - lakosai. Ez volt a középkori Ágas-
egyháza, melyről - sajnos - tudjuk úgyszintén azt, hogy tökéletes pusz-
tulását a török hódításának „köszönheti”. A falu már a tizenötéves 
háború kezdetére teljesen elnéptelenedet, ám elhagyott templomá-
nak omladozó falait még hosszú ideig feltüntették a térképek készí-
tői.  romokat aztán széthordták. Főleg az izsáki templom építéséhez 
szállítottak el nagy mennyiségben innen köveket a 18. században. A 
középkori Ágasegyháza helyén ma már jóformán semmi nincs.  Őrzi 
évszázados titkait a Templom-domb. Az 1930-as években volt ugyan 
itt egy - teljes feltárásnak korántsem nem nevezhető -  gyors mentés, 
de az ekkor sebtében felszínre hozott leletek a történelem viharában 
eltűntek,  még a feltárást végző kutatók feljegyzéseinek is nagyrészt 
nyoma veszett, és ma már csak  néhány fénykép tudósít minket az 
egykor itt talált ágasegyházi leletekről. 

A feltárás - min mondtuk - nem volt teljes. A domb ezért még min-

dig sokat tudna mesélni nekünk, kései utódoknak a múlt mocsarában 
elsüllyedt  egykori templomról, a néhai faluról, az egykor volt temető-
ről. Ehhez azonban jelentős mennyiségű pénzre és az érintettek ösz-
szefogására van szükség.  Ez pedig nem most lesz.

Jelenleg tehát az lenne a feladatunk, hogy ne hagyjuk tovább pusz-
tulni a Templom-dombot. Amennyire lehet, próbáljuk településünk 
régi templomát és temetőjét megóvni attól, hogy köveit széthordják, 
az eltemetett csontokat beszántsák. Addig is tehát, amíg nincs lehető-
ségünk arra, hogy a szóban forgó terület sorsát véglegesen, közmeg-
elégedésre rendezni tudjuk, gondoskodnunk kell a jelenlegi állapot 
fenntartásáról, és legalább arról, hogy megfelelő módon megjelöljük 
azt a helyet, amely a védelmünk alatt áll.

Ezért Ágasegyháza Község  Képviselő-testülethez a középkori Ágas- 
egyháza helyének megjelölése, emlékhellyé nyilvánítása érdekében 
gyűjtést kezdeményez. Nem a hiányzó összeg nagysága az, amely 
szükségessé teszi lakosaink összefogását. Viszonylag csekély összeg-
ből, már negyven-ötvenezer forintból ugyanis a hely megjelölése 
megoldható, és ez a pénz - főleg úgy, hogy a terület tulajdonosa, 
Cseh György úr felajánlotta, hogy nem szántja be azt  -  komolyabb 
gond nélkül is előteremthető. A Képviselő-testület elhatározásának 
oka tehát nem ez. Hanem az a meggyőződés, hogy a településünk kö-
zös múltjához való kötődés valóságosabb és igazabb kifejezési formát 
ölt akkor, ha minél többen tesznek - önnön lehetőségeikhez képest 
- érte valamit. Nem nagy pénzek, busás felajánlások szerzése tehát a 
cél, hanem az, hogy mindannyian külön-külön is hozzájáruljunk közös 
múltunk megőrzéséhez.

A gyűjtés megszervezését nagy örömünkre az Ágasegyházi Általános 
Gazdakör elvállalta. Ezért azt kérjük, hogy az, aki valamilyen módon 
érintettnek érzi magát abban, hogy törekvéseinket támogassa, kérjük 
keresse fel akár hivatalunkat, akár az Ágasegyházi Általános Gazdakör 
elnökét, Börönde Lászlónét.  

Dr. Fazekas István

Múltunk
1946-ban hazánk köztársaság lett!

„Respublica, szabadság gyermeke
S szabadság anyja, világ jótevője,
Ki bujdosol, mint a Rákócziak,
Köszöntelek a távolból előre!”
                                     (Petőfi Sándor)

A Magyar Kommunista Párt politikája kedvező visszhangot váltott ki 
a lakosság körében, amiz az is bizonyít, hogy a Gazdakörben megren-
dezett gyűlésekre az érdeklődők fele sem fért be.  

1946. augusztus hónapban kibocsátották a forintot, ami a fizetőesz-
közünké lett. Megindul a gazdaság lassú fellendülése. Megállítják az 
inflációt. December hónapban beindul a három éves terv az ország-
ban, melyben a szovjet minta érvényesül. Hazánk kezd talpra állni a 
háború utáni szükségállapotból. Államosítás alá kerülnek a bankok és 
a gyárak is.

1947 tavaszán megtörténik a második választás. Ezen a választáson a Ma-
gyar Kommunista Párt győzött. Rákosi politikai rendőrségével az AVO-val 
elérte politikai célját. Létrejött a proletárdiktatúra. Ezzel vége szakadt a 
polgári demokráciának és a szovjet tipusú sztálini pártállami forma vette 
kezdetét Rákosi Mátyás vezetésével. Egypártrendszerű országgá, szovjet 

A Gazdakör lelkes tagjai 1940-ben.

Orgoványi Ferenc  
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Településünkön a közterület használati díjat, mint más településeken is, rendelet sza-
bályozza.  A rendeletnek megfelelően a közterület használati díj 10m2 területre vonatkoz-
tatva 3000Ft, és minden további megkezdett m2 igénybevétele alapján 300Ft/m2.  2011. 
01. 01-től a rendeletet kiterjesztettük a mozgóbolt árusításokra is, akikre alkalmanként 
vonatkozik 3000Ft összeg.

Jóllehet ez a rendelet betartása nem volt minden kereskedő előtt ismert, legalább is nem 
volt ez megkövetelve. A gyakorlat szerint, ha egy árus jött, az vagy fizetett, vagy nem. 
Bizonyos esetekben bemondott egy cégnevet, kapott egy csekket, hogy fizesse be, mely 
ritkán hozott bevételt. Eredményként ma több százezres nagyságrendű kintlévőséget tar-
tunk nyílván, melynek a megtérülése kifejezetten bizonytalan követeléssé vált.

Ma ez úgy működik, hogy az árusítás megkezdése előtt az árus befizeti a rendeletnek 
megfelelő területhasználati díjat és megkezdheti az árusítást, vagy ha nem fizet, akkor cso-
magol. A továbbiakban nem óhajtunk táptalajt biztosítani a számla és blokk kikerülőknek, 
a feketegazdaságnak és a nem fizetőknek. Kereskedelmi tevékenység Intézményeinken 
belül nem megengedett.
A közmunka programba 2010 évben százas nagyságrendet képvisel a résztvevők 

száma településünkön. Fő tevékenységük olyan munkákra korlátozódott, ahol értéknö-
velő tevékenységről csak tangenciálisan beszélhetünk. Önkormányzatunknak a program 
2010 évben 1.9 millió Ft plusz bér és járulék kiadást jelentett. A közmunkások bérének és 
járulékainak bizonyos részét, valamint a szükséges egyéb kiadásokat az Önkormányzat 
fizette. A közmunka programhoz kapcsolható még legalább másik 1.3 millió Ft saját kiadás, 
/dologi, egyéb/ amelynek az elköltése nem minden esetben volt átlátható. Ez még nem 
minden, volt közfoglalkoztatás szervezőnk, akinek a feladata többek között a közmunka 
és közmunkások irányítása volt. Mellette egy fő, mint vezető külön díjazásban részesült, 
mely további 914 ezer Ft összeggel csonkította a kasszát. Vagyis a látható veszteség bő 4 
millió Ft lett az átláthatatlan veszteségeken túl 2010 évben. A közhasznú és közcélú alkal-
mazottak részéről elégedetlenség mutatkozott akkor, amikor a határozott idejű szerződé-
sük lejárt, 2010. december 31. napján. A határozott idejű munkaszerződés nem egyenlő az 
elküldésükkel, vagyis nem lett senki elküldve, csak megszűnt a munkaviszonyuk, melynek 
ideje a szerződéskötéskor ismert volt a munkavállalók részéről is.

2011 évben a közmunkaprogram gyökeresen átalakult. Ma azokat a munkavállalókat 
tudjuk alkalmazni, akiket az erre illetékes Hivatal kiközvetít. Az alkalmazási időszak napi 4 
órás munkaidőre korlátozódott, amely kettő és négy hónapos munka lehetőséget jelent 
egy-egy személy részére. Természetesen olyan személyeket várunk, akik együttműköd-
nek az Önkormányzattal, betartják a munka és tűzvédelmi szabályokat, és a feladatokat 
józanul elvégzik. Amely kiközvetített munkavállalók megszegik ezeket, vagy az együttmű-
ködést elutasítják, sajnos nem tudjuk alkalmazni, sőt kiesnek a támogatási rendszerből is. 
Bizony ma már a kiközvetített személy a felajánlott munkában nem válogathat, független 
az iskolai végzettségétől. Hangsúlyozni szeretném, hogy effektív, értékteremtő munkára 
várunk 2011 évben kiközvetített személyeket és annyi főt, amennyire szükség van!

Szorosan a közmunka programhoz kapcsolódik a 2010-es évben az, hogy az illegális közét-
keztetést megszüntettem. Így van, meg lett szüntetve, mert semmi nem volt hivatalos és így 
nem működhet egy „lacikonyha” sem. Igaz, hogy kisebb tiltakozást is kiváltott ez az intéz-
kedés, de én nem szerettem volna egy tömeges megbetegedést, balesetet. Így is volt elég 
probléma, sajnos még bírságot is szabtak ki az Önkormányzatra a laza fegyelem miatt.

  Iskolabüfé
 Ahhoz, hogy az iskolabüfé zökkenőmentesen működhessen elengedhetetlen a személyi 

feltételek biztosítása. Egyrészt szakembert igényel megfelelő bérrel, másrészt egy fő nem 
elegendő a működéshez. Mivel erre a célra bértámogatott, megfelelő létszámú szakember 
nem áll rendelkezésre 2011 évben, ennek következtében a büfé bezárásra került.

A további üzemeltetés bér és járulékköltsége (1 főállású és egy 6 órás részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén) 2.5 millió Ft feletti lenne. Még nem számoltam a víz, telefon, vilá-
gítás, áram, gépjárműhasználat, csomagolás, költségeit és a hétvégi túlórákra vetített bér 
és járulékadatokat. Így e költségek összege legalább 1,5 millió Ft. A fenti 4 milliós kiadás 
mellett árrés képződés legfeljebb öt-hatszázezer Ft összeg a napi 7-9 ezer Ft-os forgalom 
ismeretében. Tudatosan több milliós veszteséget okozni nem lehet a Községnek hasonló 
rossz, átgondolatlan döntések miatt. Természetesen adódhat lehetőség egy üdítő, auto-
mata felállítására, aminek csak az áram költsége terhelhet bennünket, de még ezt is át kell 
gondolni szigorúan.

 Temetőinkről
 -Az ifjak kevésbé, az idősek ma még beszélnek a középkori Ágasegyházáról, templomá-

ról, temetőjéről, amely a Bajcsy-Zsilinszky utca dél-keleti részén helyezkedett el. Köztudat-
ban ez a hely a „rétalján” a dombon található. Korábban „Csapó-domb”, vagy „Templom-
domb”, majd „Templom halom” néven beszéltünk-beszélünk róla. Szeretnénk elődeinknek 
méltó módon emlékhelyet állítani, melyhez kérjük az Önök támogatását, javaslataikat.

-Természetesen nem feledkezünk meg a régi temetőről sem, amely a volt (Köncsögi) Is-
kola földútja mentén helyezkedik el. Ebben a temetőben még található néhány gondozott 
sír. Szeretnénk méltó körülmények között tudni a jövőben ezeket a sírokat, természetesen 
a hozzátartozókkal, illetékesekkel egyeztetve. A már nem gondozott síroknak egy közös 
sír állítása szintén terveink között szerepel.

-A temetők hozzánk tartoznak, ha új, ha régi, kötelességünk azokat gondozni, elődeink-
re emlékezni minden körülmények között.

Ágasegyháza legfiatalabb temetője, sajnos bővítésre szorul. A bővítés kezdetleges mun-
kálatait megkezdtük, a fák, cserjék kivágásra kerültek. Jelenleg a terület tisztítását végez-
zük, majd soron következik a tuskószedés és a meliorációs munkák. Szeretnénk a temető 
kerítését is felújítani, valamint kezdeményezzük az urna fal felállítását.

Mindezeket természetesen nem tudjuk azonnal elvégezni, de igyekezni fogunk minél 
korábban szebbé tenni elődeink, szeretteink végső nyughelyét.

 
Csatornatisztítás
 Sajnos Ágasegyházán, főleg a keleti oldalon a belvíz nem mai dolog. Bizonyos mérték-

Adózás-értékesítés az őstermelők körében
Az őstermelők adószám kiváltására kötelezettek és tevékenységeiket az adószám 

megléte után gyakorolhatják. Természetesen ezt megelőzi az őstermelői igazolvány 
kiváltása,  érvényesítése. Az értékesítésnek alapvetően három ismert típusa van. 
Az első, amikor eladjuk a megtermelt árut és átadjuk a vevő részére a kitöltött adat-

tartamú nyugtát, vagy számlát. A nyugtaadás kötelező jellegű, amíg a számlát a vevő 
kérésére kell kiállítani. Javasolt a nyugta és a számla beszerzése minden őstermelő ré-
szére. A nyomtatványok beszerzéséhez elengedhetetlen az őstermelő adószáma és 
újabban az adóazonosító kártyája is.
A második értékesítési típus, amikor vállalkozónak, cégnek, felvásárlónak értékesítünk. 

Ez esetben a vevő fog felvásárlási jegyet kiállítani, melyhez az adószám, adóazonosító 
szám, valamint személyes adatainkon túl a TAJ számot is meg kell adnunk. Jó, ha tudjuk, 
hogy az ilyen módon történő értékesítési adatok minden esetben az adóhatóságnál fog-
nak startolni. Tehát a felvásárlási jegyet sem érdemes az alsó fiókba tenni. A felvásárló az 
őstermelő részére a felvásárolt termékek alapárára kompenzációs felárat köteles fizetni. 
A kompenzációs felár a növényi termékekre +12%, az élő állatok tekintetében +7% fel-
árat jelent. Ezeket, a felárakat a felvásárló fogja kifizetni, és az összegeket az adóhatóság-
tól visszaigényli. Vagyis ezek az összegek nem a felvásárlót terhelik. A kompenzációkat a 
gazdák kapják és szíveskedjenek élni a lehetőségekkel, követeljék meg a felvásárlótól. 
A harmadik értékesítési típus a legtöbb esetben ismert, amit nem javaslok senkinek, 

ez a dokumentáció nélküli értékesítés. Higgyék el, hogy nem ér annyit az egész, hogy 
reckírozzanak. Számoljunk csak egy kicsit! Sajnos a legtöbb őstermelő bevétele nem éri 
el a hatszázezer Ft összeget, de a feleslegessé vált árut tegyük fel, hogy piacon, egyéb 
úton értékesíti. Ezt az összeget még bevallani sem kell, és nem keletkezik utána adófi-
zetés sem. Ugye nem sokat fognak veszíteni, ha megveszik, talán ezer forint összegért 
a nyugtákat és egy számlatömböt, azokat pillanatok alatt ki töltik, átadják a vevőnek? 
Állítsuk fel a másik verziót! Tegyük fel, hogy 3 millió lesz a bevételük, ahol még mindég 
nem kell adót fizetni. Itt már kell adóbevallást készíteni és az egészségügyi hozzájárulást 
is meg kell fizetni, aminek az összege a 3 millió Ft-ra számolva 22500 Ft. Vajon megéri 
állandóan rettegni, kockáztatni annak ismeretében, hogy egy ellenőrzés százezres bír-
ságot is eredményezhet? Biztosan, hogy nem!
Megjegyezném, hogy az értékesítéskor érdemes a földhasználati lap, vagy tulajdoni 

lap másolatát az őstermelőnek magánál tartani, mert a hatóságok azt kérhetik. Az mi-
att kérik, mert nagyon sok olyan őstermelő van, aki nem rendelkezik földterülettel, és 
mindenféle zöldség-gyümölcsöt értékesít. Sok esetben narancs, banán is megtalálható 
a portékája között, amit persze nem ő termelt. A hatóságok előszeretettel szűrik ki és 
bírságolják, vonják vissza igazolványukat a neppereknek, a csak papíron létező őster-
melőknek. Ők felbecsülhetetlen anyagi és erkölcsi kárt okoznak az igazi őstermelőknek, 
sok esetben áron alul felvásárolják áruikat, majd tovább értékesítik hatalmas haszonnal, 
kimosolyogva az igazi termelőt, adózás nélkül.

Az őstermelői bevétel tehát a fentiek alapján realizálódik, amihez egy kiadás is társul. Az 
őstermelők körében az adózáshoz leginkább az ismert, hogy a „tételes elszámolást válasz-
tom”. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a bevételünk 20%-ának megfelelő összegű kiadási 
számlával kell, hogy rendelkezzünk. Vagyis, ha pl. hétszázezer Ft a bevételünk, akkor lenni 
kell vásárlásról 140.000Ft-ról, névre szóló számlának, amely a tevékenységünkkel össze-
függő lehet. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni, amely tartalmazza 
a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot. Erre alkalmas lehet 
például az adásvételi szerződés. Vagyis az-az adásvételi szerződés is megfelel, aminek 
alapján a szomszédtól pl. traktort, trágyát, oszlopot, malacot, takarmányt veszünk. Az 
adóbevallást az áfa körös őstermelőknek 2011. február 25. ig. kell elküldeni, az áfa kö-
rön kívülieknek pedig 2011. május 20. napjáig. (Áfa körbe tartozik az-az őstermelő, akinek 
adószámának kilencedik száma 2.                                                            Füredi János

ben összefügg azzal, hogy a csatornák nem voltak kelőképen tisztítva a múlt 20 évben.
A probléma nem megoldott most sem teljesen, de tárgyaltunk az illetékesekkel a csator-

natisztítás miatt. Tárgyalásaink eredménye az lett, hogy a Galambházi térségben, ahol az 
egyik legkritikusabb volt a belvíz helyzet a Bajcsy-Zsilinszky utca után, kotrógépekkel meg-
tisztították, kimélyítették a csatornát és átereszeket helyeztek le a hivatalos átjárókhoz.

Remélhetőleg a tisztítás tovább folytatódik a Sándortelep irányába. A tisztítást megne-
hezítik egyes csatorna betemetések, beszántások, amely valakinek az érdekét szolgálta. A 
csatornabántalmazók ezen túl számíthatnak kiemelt bírság megfizetésére az okozott kár 
helyreállítási kötelezettség mellett.

A Bajcsy-Zsilinszky utca belvíz védelme érdekében remélhetőleg a csatornatisztítás is se-
gíteni fog. A védelem érdekében javaslatot tettünk egy megfelelő gát felépítésére, ami 
remélhetőleg megnyugtató szerepet játszana a Bajcsy-Zsilinszky utca lakóinak. Ők azok, 
akik nem tehetnek arról, hogy a családi ház építésére engedélyt kaptak, vagyis meg kell, 
hogy védjünk minden lakót a belvíztől a lehetőségeinkhez mérten.

 Az iskoláról
 Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az iskola és a sportcsarnok energetikai felújítá-

sára az Európai Unió támogatásával, 41.9 millió Ft pályázati összeget nyertünk. A pályázati 
összeghez 13.5 millió Ft önerőt az Önkormányzat biztosít. Az összeget fűtési rendszer 
korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére és az épület külső hőszigetelésére kell fordítani. A 
beruházás után jelentősen csökken az intézmények energiafogyasztása, mérséklődnek a 
fenntartási költségek. A fűtési rendszer korszerűsítése kiterjed az iskola melletti volt szol-
gálati lakásra is. A külső hőszigeteléseken túl a padlásterek és a sportcsarnok belső tetőszi-
getelésére is sor kerül.  A beruházással nem akarunk várakozni, ugyanis a nyári szünet ideje 
alatt meg kell, hogy valósuljon a felújítás. Ezentúl még maradnak elvégzendő feladatok az 
Intézményben, /pl: tető csere/ amire keressük a pályázati forrást.

 Füredi János
           polgármester
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Anyukák figyelem!
Hívjuk - várjuk a Babákat - Mamákat

„Az első pillanat, mikor megszületsz, társunkká szegődsz 
egy idegen világban. A második pillanatban lassan felcsepe-
redsz, s tágra nyitott szemekkel rácsodálkozol a világra.”

Az újszülött, amikor meglátja a napvilágot, parányi, gyá-
moltalan lény, aki mindenben ránk szorul. Mégis, csupán 
egy esztendőnek kell eltelnie, hogy elsajátítsa mindazokat 
az alapvető készségeket, melyekre jövendőbeli fejlődésé-
hez szüksége lehet. Amit semmiképpen nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy gyermekünk a maga nemében egyedül-
álló, ezért semmi értelme összehasonlítani fejlődésének 
ütemét és egyes elemeit másokéval, mégis nagyon jólesik 
megosztani a tapasztalatokat, meghallgatni mások történeteit. Osszuk meg élményein-
ket a terhességről, szülésről, szoptatásról, csecsemőgondozásról a lelki átalakulásról és 
anyává válásról.

Sok szeretettel várjuk vissza a megújult faluház babarát felületére a régi és az új baba 
- mama párosokat, leendő anyukákat és apukákat. A Baba-Mama Klub összefogásához 
vállalkozó szellemű anyukákat keresünk.                                               Jancsó Mónika

HastáncFebruár 26.-án 17.00-kor

SZOMBAT ESTI
PING - PONG BAJNOKSÁG

megrendezésére kerül sor

Helyszín: Mohácsy Ferenc Sportcsarnok
Várunk minden ping-pong rajongót, 

mérje össze tudását a sporttársakkal.
Nevezés előzetesen telefonon:

Jancsó Mónika 20/253-32-04,
Garaczi Zoltán 70/978-69-03

Széchenyi István Matematika Verseny

A Mohácsy Ferenc Faluházban 2011. 
január 19.-én volt meghirdetve az idei 
első helyi véradás. A lakosság sorai-
ból 40 önkéntes jelentkezett, közülük 
voltak régi segítők és olyanok is akik 
először adtak vért.

Ma Magyarországon a rendszeres 
véradóknak köszönhetően biztosí-
tott a vérellátás, de mindig szükség 
van újabb és újabb önkéntesekre, na-
gyon nagy szükség van a véradókra, 

mert a vér semmivel sem pótolható. A 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer 
rendszeres donor van.

Általában mindenki adhat vért, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, és még nincs 
65 éves. Néhány feltétele azért még van. 50 kg-nál kisebb testsúlyú egyéntől nem vesz-
nek vért, mert a minimum 4,5 dl-es leveendő mennyiséghez képest nincs elegendő vér-
tartaléka. Ugyancsak nem adhatnak vért szoptató anyák. 

A véradáskor mindössze 4,5 dl vért vesznek le. A nők évente háromszor, a férfiak évente 
négyszer, legfeljebb ötször adhatnak vért. Két véradás közt legalább 8 hétnek kell eltelnie, 
általában 3-4 hónaponként kerül sor valakire. A véradók a rendszeres orvosi vizsgálatnak 
köszönhetően túl azon, hogy eleve tudhatják, hogy egészségesek, hamarabb „kerülnek 
orvoskézre”, ha bármilyen betegség miatt mégis rendellenes vérképet találnak náluk.

Egy véradó három ember életét mentheti meg!                                  Jancsó Mónika

Légy Te is véradó!
Életeket menthetsz!

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.

Január elején Helvéciára hívták hastáncos 
csapatunkat fellépni a Játékvezetők jóté-
konysági báljára.

Fellépőink: Klári, Krisztina, Zsuzsi,
                  Bogi, Mónika
Hastánc oktatás időpontja változott!
Hastánc óra szombat 16.00 Faluház.
Hastánc felkészítő szerda 16.00
             Sportcsarnok.

A Magyar Kultúra Napja
200 éve született Erkel Ferenc a magyarok himnuszának megzenésítője

Immár 20. alkalommal került megrendezésre iskolánk-
ban felsős tagozatosok számára a Széchenyi  matematika 
verseny. Népszerűsége a mai napig megmaradt, hiszen 
idén is 11 iskola (Ballószög, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, 
Jakabszállás, Kerekegyháza, Ladánybene, Lajosmizse, 
Szentkirály, Orgovány, Ágasegyháza), 44 tanulója próbál-
ta megoldani a nem éppen 
könnyű feladatsorokat. 
Mindenkinek 20 feladattal 
kellett megbirkóznia 2 óra 
leforgása alatt. A verse-
nyen osztályonként hirdet-
tünk eredményt. Az első 
helyezettek a következők: 
5.o.: Juhász Péter, Jakab-
szállás; 6.o.: Kovács Fanni, 
Izsák; 7.o.: Csomos Erika, 
Fülöpszállás, 8.o.: Balogh Márk, Ágasegyháza. Ágasegyhá-
zát a következő tanulókkal két csapat képviselte a meg-
mérettetésen: Marozsi Szimonetta, Vörös Noémi, Balogh 
Dalma, Sallai Lilla, Balog Anikó, Balog Nóra, Balogh Márk, 
Tapodi István. Az iskolák versenyét Jakabszállás és Lajos-
mizse nyerte azonos pontszámmal.

Bulgária, tengerparti üdülés

Farsang elhalasztva

Iskolai programok:

Véget ért a terembajnokság alapszakasza

Batyus Bál a Sportcsarnokban
2011. március 12-én az óvoda és iskola

közös bált rendez.
Belépő 1500 ft. Vacsora és büfé nem lesz. Mindenki 

hozza magával az innivalót és a rágcsálni valót. Ehhez 
helyet és poharat biztosítunk. Kezdés 19 óra 30 perc. 
A zenét az EDU SHO zenekar szolgáltatja, közöttük 
játszik Dudás András, aki 2007-2008-ban országos 

harmonika bajnokságot nyert.
A belépő egyben tombola is.   

Szeretettel várunk mindenkit! Mulassunk jól és olcsón!

2011. július 15-től egyhetes nyaralás
Burgastól délre, Kitenben.

Hét éjszaka, teljes ellátás, utazás kb. 46000-ft.

Elsősorban általános iskolásokat és középiskolás 
fiatalokat várunk.

A jelentkezők számától függően
jöhetnek felnőttek is.

Jelentkezni lehet az általános iskolában, 
20000-ft előleg befizetésével.

A következő sorrend alakult ki.
1. Rézangyal Söröző 27p., 2. Fekete Bikák 24p., 3. Esély 

Munkaruházat 19p., 4. TRACK 19 16p., 5. Family Frost 13p., 
6. Fülöpháza 13p. 7. T-Home 7p., 8. Repülők 6p., 9. Csaka-
csel 4p.,  10. Csipet Csapat 3p..

Az első öt helyezett és a 6.-10. helyezett két ötös cso-
portban folytatja tovább. Bajnokavatás február 11-én pén-
teken!

február 17:  Mesemondó gála, 1.-2. osztály
február 18:  Farsang: rendező: 7. osztály
február 22:  Szavalóverseny, felső tagozat
február 25:  Játékos sorverseny, Jakabszálláson
március 8:  Nőnapi teadélután, rendező: 4. osztály
március 9-10:  Kismatematikusok, nyelvészek versenye, 
 Lakitelek Népfőiskola
március 11:  Nemzeti ünnep, iskolai ünnepség,
 5. órában
március 15:  Nemzeti ünnep, fáklyás felvonulás,
 községi ünnepség, 5. órában

Február 4-ről, február 18-ra helyeztük át az iskolai Far-
sang időpontját. Iskolánkban több mint 50 tanuló hiányzik 
naponta. Reméljük, a járványon 2 hét alatt  túl leszünk és 
akkor teljes létszámmal vehetünk részt a jelmezbálon.

1844-ben pályázatot hir-
dettek meg a nemzet him-
nuszának megírására. A 13 
pályamű közül a Nemzeti 
Színház karnagyának, az is-
mert zeneszerzőnek, Erkel 
Ferencnek dallama nyerte 
el az első díjat. A Kölcsey 
Ferenc versére írt dallam a 
magyar nép összetartozá-
sát, sorsközösségét jelké-
pező nemzeti hitvallásunk, 
himnuszunk lett. 
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Szociális Gondozási
Központ

Egészségügy

Farsangra készülődve

Klubfoglalkozások
Ahogy az újságot fürkésszük.

Az Ezüst Idősek Klubja nagy erőkkel ké-
szült a farsangi időszakra is. A téli díszletet 
a farsangi jelmezek váltották és majd a 
bálra érkezőknek is elkészültek az álarcok.

Az alkohol  egészségkárosító hatásai
 
A túlzott alkoholfogyasztás-

nak számos következménye 
van: heveny alkoholmérgezés, 
alkohol betegség, a fokozott 
alkoholfogyasztás indirekt 
egészségkárosító hatásai. A 
továbbiakban röviden átte-
kintjük ezeket a következmé-
nyeket.

A heveny alkoholmérgezés 
akkor következik be, amikor 
viszonylag rövid idő alatt nagy 
mennyiségű- és töménységű 
alkoholtartalmú ital kerül a 
szervezetbe. Ennek kialakulá-
sát a  felszívódás gyorsasága 
is befolyásolja. Ha éhgyomor-
ra történt a fogyasztás akkor 
nagyon gyorsan kialakul. Ezt 
hívják a fiatalok -alapozásnak-, 
mert rendszerint éhgyomorra 
hirtelen tömény italt fogyasz-
tanak /pl: vodkát/ és így hamar 
elérik azt a kellemes bódult ál-
lapotot. Azon is lehetne gon-
dolkozni hogy azért csinálják-e 
mert jól esik az ital, vagy ez egy 
menekülés a valóságból, vagy 
mi lehet a valós indíték. Ez a 
kérdés nehezen válaszolható 
meg, de bonyolult lelki háttere 
lehet megítélésem szerint. Az 
alkoholmérgezésnek a tüne-
tei fokozatosan alakulnak ki. 
Kezdetben egy feloldottság, a 
gátlások megszűnése, jókedv 
alakul ki, majd a beszéd aka-
dozik, később egyensúlyzavar 
alakul ki, esetleg agresszivitás 
kezdődik. Végül aluszékony-
ság, majd kóma következhet 

be. Ez egy súlyos állapot, mert 
életveszélyes és beavatkozás 
nélkül a heveny alkoholmér-
gezés halált okozhat.

Rendszerint azonnal be kell 
avatkozni, amíg a felszívódás 
nem történik meg teljesen, és 
gyomormosást kell alkalmaz-
ni. Ez nem mindig könnyen 
kivitelezhető mert a beteg ag-
resszív lehet, szédül nem ko-
operál, vagy ellenkezik. Ezért 
többnyire kórházba kell utalni. 
Néha nagy mennyiségű ételt 
is fogyasztanak a betegek így 
a gyomorszonda eldugul, és 
többször kell levezetni a gyo-
morszondát, addig amíg a tú-
rós csuszát, vagy halászlevet is 
kimossuk a gyomorból. 

Egyénileg nagy az eltérés a 
tüneteket illetően, és ez függ 
az egyén -edzettségétől- is. 
A tapasztalt házastárs rögtön 
észreveszi az első halvány tü-
netet is és rögtön megjegyzi, 
hogy -nagyon csillog a sze-
med-, vagy -na hallgass, mert 
már megint nehezen forog a 
nyelved.

A hosszas évek alatti alko-
holfogyasztás károsíthatja 
számos szerv és szervrend-
szert. A keringési rendszert, 
a szívet, a szívizomrostok ká-
rosodása követi melynek kö-
vetkeztében a szív kitágul és 
szívelégtelenség következik 
be. A vérszegénység kilencven 
százalékban is kialakulhat, és 
ez tovább rontja a keringési 

viszonyokat. Ennek oka az is, 
hogy rendszerint nem teljes a 
táplálkozás. Kétségtelen, hogy 
az emésztőszervi betegségek 
kialakulásában

nagy szerepe van az alkohol-
nak. Leggyakrabban gyomor 
vagy patkóbél fekély, májgyul-
ladás, májnagyobbodás, majd 
évek alatt májzsugor, cirrhosis 
alakulhat ki. A has körfogata 
megnő, benne nagy mennyi-
ségű folyadék szaporodik fel. 
Néha 20 liternyi is kialakulhat. 
Ez talán a leggyakoribb szerv-
károsodás. Az alkoholbetegek 
jelentős része idegrendszeri 
súlyos zavarokban is szenved-
het. Leggyakrabban halluciná-
ció, delírium, elbutulás követ-
kezik be.

Nem utolsó sorban az alko-
hol betegeknél sokkal gyako-
ribban a rosszindulatú dagana-
tok is, mert az immunrendszer 
működése is csökken. Indirekt 
egészségkárosító hatásra ve-
zetik vissza az alkohol hatásá-
ra bekövetkezett foglakozási 
és közúti baleseteket, bántal-
mazásokat, gondatlanságból 
okozott tüzet, füstmérgezést, 
fulladást, gyilkosságot és ön-
veszélyeztető állapotokat.

Összegezve, kis mennyiség-
ben ártalmatlan, de nagy men-
nyiségben nagyon egészségká-
rosító az alkoholfogyasztás. A 
következő számban a mozgás-
szegény életmódról fogok írni.

Dr.Dull István háziorvos

Hová repül az ifjúságunk?
Rácz Renáta rovata

Egy napom a könyvtárban

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

Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza

Diákszleng, avagy mi 
megmondjuk a frankót

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.

Napokban beszélgettem 
egy 18 éves lánnyal, akivel 
érettségivel kapcsolatos 
aggodalmairól kezdtünk 
el beszélgetni. Én épp már 
tanácsokkal akartam ellát-
ni, hogy nem kell aggódni, 
nem olyan vészes, amikor 
kiderült, hogy az írásbeli 
nem elméleti, hanem he-
lyesírási részével van/lesz 
gondja. Pontosabban attól 
tartott, hogy annyira meg-
szokta az internet, telefon 
által használt írási formá-
kat, hogy helyesen, teljes 
szavakkal írni már gondot 
okoz. Akkor döntöttem el, 
hogy talán érdemes lenne 
egy kicsit ezzel a témával 
foglalkozni.

Mint tudjuk, nem létezik 
egységes társadalom, az 
emberek életük során ren-
geteg csoportba kerülnek, 
korosztály, zenei stílus, ér-
deklődési kör stb. alapján. 

Egy-egy társaság legszem-
léletesebb jellemzője a be-
szédstílus. Már kisiskolában 
megjön a fiatalok újítóked-
ve, amikor új és új szava-
kat találnak ki az érdem-
jegyeikre, tanáraikra, mint 
például az egyes, a karó, 
az osztályfőnök az oszifő. 
A másik érdekes dolog az 
sms nyelv, amikor majd-
nem minden szavat rövi-
dítve, ékezet nélkül írnak. 
Manapság szinte minden 
ifjú érti a diákszlenget, más 
néven tolvajnyelvet, és már 
észre sem veszik, ha egy 
elektronikus levélben, SMS-
ben, vagy társalgó oldala-
kon rövidítve írnak. Fiatalok 
között nagyon kedvelt ez 
a forma, hiszen rövidebb 
és a helyesírással sem kell 
foglalkozni, megértik egy-
mást. Természetesen ennek 
hátrányai is vannak. Ha nem 
figyelünk magunkra, felnőt-

tekkel szemben ez udvariat-
lan lehet, ne lepődjünk meg, 
ha rossz néven veszik ezt a 
beszédformát. Nem mind-
egy, hogy hol, kinek, hogyan 
fejezzük ki magunkat. Egy 
dolgozatban, vizsgán, vagy 
például állás interjún nem 
biztos, hogy megnyerő lesz, 
ha szlengeket használunk! 
A másik probléma, hogy 
a helyesírás is romolhat az 
ékezetek elmaradása miatt, 
amire példa az érettségire 
készülő lány is. Ezért fontos, 
hogy a fiatalok művelődje-
nek, minél több könyvet, 
újságot olvassanak, hiszen 
a mai világban a könyvtár-
ban, és a könyvesboltokban 
is meglehet venni, vagy el 
lehet olvasni egy kedvünk-
re való kötetet, amellyel 
nem csak a szókincsünket 
bővíthetjük, hanem a tájé-
kokozottságunkat is gyara-
píthatjuk.

Bár, hogy őszinte legyek, 
nem vagyok nagy könyvtár-
látogató, de az új bútoroktól, 
könyvektől illatos közösségi 
házunkban talán megnyitása 
óta többször voltam, mint 
máskor négy év alatt össze-
sen, viszont mentségemre 
váljék, hogy három évig nem 
laktam itthon. 

A mi könyvtárunk tipikus 
olyan hellyé vált, hogy az 
emberek bemennek, akár 
csak megnézni, hogyan si-
kerültek a felújítások és a 
látogató legalább egy órát 
ottmarad, mert hangulatos, 
és jól érzi magát. Így van ez 
velem, és baráti társaságom-
mal is. 

Nemrégiben megbeszéltük 
barátaimmal, hogy egyik nap 
beülünk a könyvtárba társas-
játékozni, ami a napokban 
meg is történt. Elővettünk 
egy számunkra izgalmas, vic-
ces játékot és órákat töltöt-
tünk el vele. Közben diákok, 

felnőttek jöttek-mentek, 
sokan itt tudnak csak szá-
mítógépezni, internetezni. 
Rengeteg új könyv érkezett. 
Szebbnél szebb és érdeke-
sebb olvasmányok, teljesen 
új irományok. Szívmelenge-
tő, hogy mennyire örülnek 
a lurkók a részükre kialakí-
tott gyereksaroknak, színes 
könyvecskék vándorolnak 
asztalról asztalra. Jó érzés. 
Jó érzés, hogy város szin-
tű, kinézetű, felszereltségű 
könyvtárunk nap mint nap 

tárt ajtókkal vár bennünket. 
Nem szabhat határt a láto-
gatásnak a nyitvatartási idő 
sem, hiszen vannak napok, 
amikor este nyolc óráig vár-
nak minket szeretettel, így 
a késő délutánig dolgozók 
is igénybe tudják venni a 
könyvtár által nyújtott lehe-
tőségeket. Vigyázzunk rá, 
hogy büszkék maradhassunk 
az új könyvtárunk kinézetére 
és szívesen lépjük át a tiszta, 
felszerelt közösségi házunk 
küszöbét.

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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Vallási élet

Az egész település nagy 
örömére, megújult az ágas-
egyházi katolikusok Szent 
Mihálynak ajánlott templo-
ma (és a pályázati pénzből 
jutott egy közösségi ház 
kialakítására is). A Nyolc 
Boldogság Vasárnapján - a 

Debrecen 
v á r o s á n a k 
több száz 
éves címe-
re van: egy 
bárány áll 

két könyvön, jobb első 
lábával egy zászlót tart, 
a zászlón kereszt, amire 
visszafelé tekint a bárány. 
Ez a régi címer ma már a 
református egyház címe-
re is. Mit jelképez?

A bárány nagyon fontos 
helyet kapott az ószövet-
ségi ember életében mind 
a hétköznapokban, mind 

Templon és közösségi ház 
áldása: 2011. január 30. 10:00

zsúfolásig megtelt temp-
lomban - dr. Bábel Balázs, 
Kalocsa-Kecskeméti érsek 
köszöntötte az örömünnep 
résztvevőit, majd körme-
netben vonulva megáldot-
ta a megfiatalított falakat 
és a közösségi házat. Ez a 

nap jó apropót kínált arra, 
hogy esküt tegyen a nyolc 
tagú világi vezető testület. 
Szívvel ajánljuk a főpásztor 
homiliáját, melyet a Chari-
tas Rádió rögzített...

(Forrás: civilnapló.hu) 

Borsiczki Tibor atya is 
elhozta áldását  

A falak áldása 
a  körmenet alatt

A közösségi ház
áldása

Református jelképek II: 
a zászlós bárány

a vallásban, mint bemu-
tatott áldozat. Az egyip-
tomi szabadulásra is pás-
kabáránnyal emlékezett a 
választott nép.

A legnagyobb áldozatot 
Isten hozta, amikor fiát 
a keresztre adta értünk. 
Jézusnak 3 neve van: fel-
kent (messiás), úr (kürios) 
és BÁRÁNY. A kifejezést 
ismeri és használja Péter, 
Pál és különösen János 
apostol, aki megöletett 
bárányként beszél Jézus-
ról. Keresztelő János is 
így beszél Jézusról: „Íme 

az Isten báránya, aki el-
veszi a világ bűneit”. A 
bárány tehát Jézust jel-
képezi. Ez két könyvön 
áll, hiszen a Biblia is két 
nagy „könyvből” áll, Ó- 
és Újszövetségből áll. A 
bárány zászlót visz, ezen 
a kereszt. Ez a bárány, a 
feltámadott Jézus a feltá-
madott lelkek serege élén 
harcba száll, vezeti övéit. 
Te is kövesd!     

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó 

lelkész

Civil szervezeteink életébõl

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágas-egyházán. 
Szerveztünk programokat, kézműves táborokat gyermekeknek, fiata-
loknak 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

Elnökválasztás az Ágasegyházi  Általános Gazdakörnél

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub ünnepélyes évértékelése

Vacsora Őfelségével, a Két-Szicília trón várományosával 
Agárdi Imre sajnálatos ha-

lálával elnök nélkül maradt a 
gazdakör. 

Olyan elődök után, mint 
Szórád István és Agárdi Imre, 
nem könnyű elvállalni az el-
nöki teendőket.

Január 25-én megtartott 
közgyűlésen megjelent 32 
tagból 26 úgy döntött hogy 
Börönde Lászlónét választja 
meg a gazdakör elnökének. 
Az elnök munkáját négy tag-
ból álló vezetőség: Cseh-Sza-
kál István, Keviczkei Sándor, 
Orgoványi Ferencné, Tímár 
Imre segíti.

Gazdasági vezetőnek Ke-
viczkei Sándort választottuk, 

elnök helyettesnek: Polyák 
Zoltánt.

A frissen választott gazda-
köri vezetőségnek rögtön 
munkához is kellett látni. 
Március 5-én  szeretnénk 
megtartani a hagyományos 
nőnapi bálat. Május 1-én 
idén is szeretnénk ébresz-
teni Ágasegyháza lakossá-
gát, valamint felmerült egy 
egésznapos majális megren-
dezésének  gondolata. Az 
izsáki gazdakörrel továbbra 
is szeretnénk fenntartani a 
kapcsolatot, részt venni a 
gazdák továbbképzésében, 
gazdatanfolyamokon. A 
gazdákat érdeklő előadáso-

kon tájékoztatást kívánunk 
nyújtani a pályázati lehető-
ségekről. A falunapon idén 
is részt kívánunk venni a 
terménykiállításunkkal, szép 
sikert szoktunk aratni vele.

Őszintén remélem, hogy 
sikerül továbbvinni hagyo-
mányainkat és új gondola-
tok is megfogalmazódnak, 
amelyek színesítik tevékeny-
ségünket.

Köszönöm a bizalmat, remé-
lem hogy a tagtársak olyan 
támogatását fogom érezni 
mint elődeim és sikerül Ágas-
egyháza életében továbbra is 
tevékenyen részt venni.

   Börönde Lászlóné

Kétségkívül, klubunkban 
minden évben a legnagyobb 
esemény az elmúlt év értéke-
lése. Nem volt ez másképp az 
idén sem. Már hagyomány, 
hogy pont délben fehér asz-
tal mellett összegyűlünk. A 
nagy eseményt megelőzően 
klubvezetőnk meghívta Füre-
di János polgármester urat és 
a faluház vezetőjét, Bornem-
isszáné Varga Ilonát. Ők en-
nek a meghívásnak szívesen 
tettek eleget.

Ezután klubvezető-helyet-
tesünk köszöntötte a ven-
dégeket és a tagságot, majd 
felkérte Lédigné Fakan Gab-
riellát előadásának megtar-
tására. Beszámolt klubunk 
gazdag programjáról, az 
előttünk álló feladatokról, 
kirándulásokról, stb. A be-
számolót követően ajándé-
kokat adott át a 65, 75, 85 

éves klubtagoknak, mely az 
ő ötlete hosszú évek óta. Na-
gyon jólesett a figyelmesség 
az érintetteknek!

Majd ezután a polgármester 
úrtól rövid tájékoztatót hall-
gathattunk meg eddigi mun-
kájáról, s nem érkezett üres 
kézzel... Itt mondta el, hogy 
a mi klubunk is igénybe ve-
heti programjainak megvaló-
sításához a falu „kisbuszait”, 
aminek mi nagyon örültünk.

Ezután következett az ebéd, 
a töltött káposzta, ami na-
gyon finom volt. Kissné Erzsi-
ke konyhájában készült, Ku-
ruczné Mártika irányításával, 
Badényiné Katika és Farkasné 
Zsuzsika segítségével. A sok 
más jellegű segítség is hozzá-
járult a nap ünnepélyességé-
hez. Az ünnepi terített asztal 
Bodorné Editke és Ungorné 
Ida remekműve volt.

Ami a kellemesen elfo-
gyasztott ebéd után követke-
zett, a süteménydömping, az 
maga volt a csoda, köszönjük 
mindenkinek a bőséget. A 
kávé után még sokáig tar-
tott a kötetlen beszélgetés, s 
a terefere. A megújult, szép 
környezet csak emelte a nap 
hangulatát, fényét.

Előkerült a klub naplója is, 
mely minden fontos dolgot 
tartalmaz, sok fotóval illuszt-
rálva, osztatlan sikert ara-
tott.

A jó hangulatú esemény 
után így köszöntünk el egy-
mástól: Találkozzunk jövőre 
is ugyanitt, ugyanígy, ugyan-
ennyien! A sok süteményből 
pedig mindenki jókora „pak-
kot” kapott.

Szórád István
klubvezető-helyettes

Carlo di Borone és 
felesége

Martino Bíboros

Ritka alkalmak egyike az, 
amely nekem is megadatott a 
minap, mert ha őszinte szeret-
nék lenni, azt gondolom, nem 
sűrűn adatik meg az ember 
életében, hogy a királyi család 
leszármazottjával tölthessen el 
időt. Én egyike voltam azon 
10 szerencsés magyar állam-
polgárnak, akik vacsora meg-
hívást kaptak Bourbon Károly 
és hitvese, Bourbon Camilla 
tiszteletére megrendezett va-
csorára a Magyar Országház 
épületében.

Véleményem szerint ez a je-
les esemény még akkor is ki-
vételes alkalom, ha nem egye-
dül engem tüntet ki Őfelsége 
megtisztelő figyelmével. Mivel 
ez egy vacsora meghívás volt, 
és nem interjút készítettem 
vele, többünkre kellett szét-
osztania figyelmét.

Izgatottan álltam a parla-

ment egyik oldalsó kapujában, 
és vártam, hogy megpillanthas-
sam a fehér limuzint - amellyel 
érkeztek - a párás ablakon ke-
resztül. Tudtam, hogy biztosan 
észreveszem, mivel odakint 
már sötét volt 19 óra magas-
ságában azon a téli estén de-
cemberben. Jól tudom, aznap 
nagyobb mennyiségű hó esett 
le, félő volt, hogy a királyi pár 
nem fog tudni ellátogatni ha-
zánkba az időjárási viszonyok 
miatt, de végeredményben 
szerencsésen megérkeztek 
udvartartásukkal együtt.

Miközben várakoztam az 
országház egyik szegletében 
a bejárat környékén, megis-
merkedtem Bourbon Károly 
személyi titkárával, aki fiatal 
kora ellenére hibátlanul be-

szélt franciául; illetve pár szót 
sikerült váltanom a parlament 
egyik idegenvezetőjével, aki 
később körbevezette a nápo-
lyi delegációt a díszítésekkel 
körbefuttatott épületben.

Én éppen lelkesen hallgattam 
Icilio di Luzio, személyi titkár úr 
Franciaországhoz kötődő fia-
talkori élményeit, de a limuzin 
fékcsikorgása lezárta a kelle-
mes beszámolót. A vendége-
ink egymás után felsorakoztak 
a bejáratnál, majd elindultak 
befelé: Őfelsége Bourbon 
Károly Két Szicília hercege és 
Castro hercege feleségével Ca-
milla hercegnővel;  Őeminen-
ciája Renato Raffaele bíboros, 
a Konstrantin Rend nagypri-
orja;  Őexcellenciája Giuseppe 
Balboni Acqua nagykövet úr, 
a Konstantin Rend főtitká-
ra; Marco Cecilia ügyvéd, aki 
ugyanakkor a Senior Victroci-
set Alelnöke; illetve Leonardo 
Saviano professzor úr, a Két-
Szicília Borbone Királyi Házá-
nak főtitkára; majd Alberto 
Janelli úr, a Konstantin Rend 
munkatársa; és végezetül,de 
nem utolsó sorban Vincent 
Meylan úr, a francia „Point 
de Vue” újság főszerkesztője. 
A delegációhoz csatlakozott 
még az olasz nagykövet: Gian 
B. Campagnola úr és felesége 
Zohara Campagnola asszony.

A vendégek csodálkozóan 
tekintettek körbe a magyar 
parlament gyönyörű épü-
letében, majd pár perc múlva 
a koronázási jelvényeket szem-
lélhették meg, amelyekről Dr. 
Latorcai János, az Országgyű-
lés alelnöke tartott történelmi 
beszámolót, és a parlamenti 
túrát lezáróan bevezette őket 
a vacsora helyszínére a Gobe-
lin terembe.

Csodálatos gobelinek díszítik 
a terem két oldalát, a vendé-
geink egy hatalmas képpel ül-
tek szemben, amely a honfog-
laló ősmagyarokat ábrázolja.  
Az 1920-as években készült el 
a teremnek nevet adó műal-
kotás: kilencszer három méter 
széles szőttes kép, amelyen 
harminc szövőnő két éven ke-
resztül dolgozott. 

Először Latorcai úr köszön-
tőjét hallgathattuk meg, majd 
pedig Bourbon Károly herce-
gét, aki nagyrabecsülését és 

köszönetét fejezte ki az Alel-
nök úr felé.

Pazar vacsorát fogyaszt-
hattak el a meghívottak, és 
mindeközben kellemes dis-
kurzusok alakultak ki az asztal 
minden szegletében: mind a 
közepén, ahol a jeles állam-
férfiak foglaltak helyet, mind, 
pedig a széleken. Már-már egy 
királyi palotában éreztem ma-
gam.

A vacsora mellé ízletes ma-
gyar borokat kóstoltunk, a 
legkiválóbb fajtákból.

Országunk képviselőjeként 
az alábbi nagytiszteletű tagok 
vettek részt a vacsorán: az Al-
elnök úr és felesége Dr.Újházi 
Aranka, aki már több mint 15 
éve ikonfestészettel foglalko-
zik.

Továbbá részt vett Dr. Sem-
jén Zsolt feleségével és leányá-
val, illetve Latorcai úr személyi 
titkára Dr. Pap Csaba is. Mind-
emellett több tolmács volt 
jelen, azért hogy a zavartalan 
kommunikációt biztosítsák.

Összességében elmondha-
tom, hogy nagyon jól sikerült a 
vacsora, vendégeink jól érezték 
magukat, ízletesnek találták a 
magyar ételeket, zamatosnak 
a híres magyar borokat. An-
nak ellenére, hogy rövid ideig 
tartózkodtak hazánkban, és 
így sajnos nem sok nevezetes-
séget láttak, mégis úgy vélem, 
a vacsora lehetőséget bizto-
sított arra, hogy közelebbről 
megismerhessenek minket, 
magyarokat; illetve sok kultu-
rális ismerettel gazdagodtak 
országukat illetően.

Biztosra veszem, hogy ez a 
rövid látogatással egybekötött 
szűkebb körű vacsora hozzájá-
rult a két ország kulturális kap-
csolatának a megerősödéséhez.

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

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

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

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

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Anyakönyvi hírek

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
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ISSN 2061-6309
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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

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

megyei kórházban  Felnőttek részére: 76/516-984  
telefonszámon

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

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

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

munkanapjain  Tel.: 76/361-165

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

Településőr: 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

Kutatómunka! Keresd ki, hogy a 16 németországi tartománynak mi a fővárosa!

Rejtvénypályázatok

Születés: 
Patik Kamilla (Kiss Márta)

Házasságkötés nem volt.

Elhunyt: 
Borsos Lajosné Magyar Mária (79),
Bodor Ferencné Lakos Irén (79),
Kotmayer Jánosné Petnyánszki Julianna (87),
Tarpai József (85),
Tapodi Jánosné Baricsa Erzsébet (84)

A 
Nemzetközi 
Nőnapon 
tisztelettel 
köszöntjük 
kedves női

olvasóinkat.

Petőfi Sándor: nemzeti dal     

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Március 15-én az 1848-as 
szabadságharc áldozataira

emlékezünk
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Pest, 1848. március 13.

német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak (1)
Gyűjtsd össze három hónapon keresztül a megfejtéseket Lauter testvérvárosunk címerével és egyszerre add le a 

könyvtárban. A helyes megfejtőknek nagy meglepetésben lesz részük.

Baden-Württemberg ……………………………..
Bayern ……………………………..
Berlin ……………………………..
Brandenburg ……………………………..
Bremen ……………………………..
Hamburg ……………………………..
Hessen ……………………………..
Niedersachsen ……………………………..
Mecklenburg-Vorpommern ……………………………..

Rheinland-Pfalz ……………………………..
Nordrhein-Westfalen ……………………………..
Saarland ……………………………..
Sachsen ……………………………..
Sachsen-Anhalt ……………………………..
Schleswig-Holstein ……………………………..
Thüringen ……………………………..

Huszárikné Kiss Emők

Múltunk - Tudja-e?
1. Az alábbi erdészek közül ki volt 2 m-nél magasabb 
termetű?
a. Gilányi János b. Markó István c. Lovas János

2. Ki volt az a juhász a Póór majorban, aki mindig ezüst 
pitykés mellényben és pörge kalapban járt?
a. Major Ábel b. Kasztl János c. Balla Antal

3. Ki volt az az állam gazdasági igazgató, aki miatt Lengyel 
Andráséknak el kellett költözniük saját lakásukból?
a. Horváth Ferenc b. Mészáros István c. Vezsenyi Gyula

4. Ki volt az utolsó hegybíró, mielőtt a hegyközséget 
Izsákhoz csatolták volna?
a. Nagy Tibor b. Pardi Lajos c. Kamasz Bertalan

5. Ki volt csendőr az alábbiak közül?
a. Katona István b. Fehér József c. Balogh László
A pályázat beküldési határideje: 2011. március 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágas-
egyháza, Kossuth tér 2.  
Január havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/b, 3/c, 4/a, 5/b.
Helyes megfejtőnk: Kozma József Ágasegyháza, Petőfi utca 
11. Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes 
szórakozást.

Szórád István ny.tanár

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
  6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

A beküldés határideje: 2011. március 5.
Január havi pályázatunk nyertese: Farkas Istvánné 

Ágasegyháza, Kossuth utca 49.
A nyertesnek gratulálunk!


