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Üzenet a múltból – Volt egyszer egy Úttörőcsapat...

Múltunk
A földreform során államosí-

tott nagybirtokok területén ál-
lami gazdaságokat hoztak lét-
re. Így 1949-ben a Fleischmann 
birtokon alakult meg a Helvé-
ciai Állami Gazdaság. 1949-ben 
megkezdte működését az Ágas- 
egyházi Állami Gazdaság is. 
1950-ben a földosztással föld-
höz jutottak közül néhányan 
TSZCS-be tömörültek. 

1948-ig a lakosság ellátást 
3 magánkereskedő végezte. 
1948. július 18-án alakult meg a 
Földműves-szövetkezet, melyet 
a nehézkes működése miatt az 
izsáki Földműves-szövetkezetbe 
beolvasztották. 

1950-ben épül fel a orvosi la-
kás, de állandó orvos csak ké-
sőbb költözik bele.

vette át az iskola vezetését és 
tanította szorgalmas diákjait 
nagy-nagy szeretettel.    

Az új közigazgatási rendszer 
bevezetésekor, 1950. október 
26-án, Kecskemét város taná-
csa mellett megalakult a kecs-
keméti járás is, 12 községgel. 
1952-ben 6 újabb község nyert 
önállóságot. (Ezek a községek 
korábban Kecskemét külterüle-
ti részét képezték.) 

Ágasegyháza 1952. február 
22-én alakult önálló községgé. 
Területe ekkor 9648 kat. Hold 
volt. Ebben az évben épült fel a 
helyi tanácsháza és megtörténik 
a tanácstagok megválasztása.

Megalakul a Tanács.
A megválasztott tanácstagok 

és póttagok névsora: Ballabás 
Sándor, Balogh Istvánné, Balogh 
László, Bottyán János, Dóka 
András, Fakan István, Faragó 
Júlia, Felvagner Károly, Gogo-
lák  Mihályné, Berkes Mária, Joó 

József, Kalmár N. József, Kiss 
Jánosné, Kecskés István, Zsit-
va József, Narozsnyi Mihályné, 
Losonzy József, Orgoványi Fe-
renc, Samu Péterné, Vági István,  
Stégner Mihály, Tóth Margit, 
Ungor Sándor, Váczi István, Vi-
rág József, Vörös Gábor, Zrínyi 
Jánosné, Bús György, Kiss János, 
Gajdácsi János, Kiss Dénes, Bo-
tos József, Dobi György, Dóka 
János, Faragó János, Farkas 
Andrásné, Farkas László, Halek 
Gyula, Kiss István, Kollár  József, 
Lajos Erzsébet, Nagy Eszter, 
Polgár József, Vígh József, Vi-
rágh Terézia, Vízhányó  Mária, 
Bornemissza Mihály, Kotán Fe-
rencné, Simon Sára, U. Kovács 
György.

Póttagok: Id. Vígh József, Tí-
már Imre, Veres Mihály, Durán-
csik József, Nagy János, Dudás  
József, Balogh József, Sáfrány 
Péter, Forgács Gáborné, Balla 
Pál, Bozsik Lajosné, Somogyi  
Teréz, Zsitva Józsefné, Patai Já-
nos, Firtling Endre, id. Faragó 
János.

A fenti tanácstagok közül: 
Berkes Mária VB titkár, Losonc-
zy József VB elnök, Farkas Lász-
ló párttitkár volt. 

(Forrás: Ágasegyháza 1974, Ma-
gyarország Megyei Kézikönyvei2.)                                                                                      
                    (Folytatjuk. Szerk.)

Meghívót szorongatva a kezemben, különleges ünnepségre készül-
ve siettem az iskolába. Közben szívbemarkoló emlékek kavarogtak 
a fejemben. Valamikor, 1985-ben az akkori úttörők üzenetét bon-
tottuk ki, ami a zászlótartó oszlopba volt befalazva. Megszürkült 
tábla jelezte: „Az 1915. számú Katona József Úttörőcsapat üzenete 
utódainak a község felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából. 
Felbontható 2009-ben, a község felszabadulásának 65. évfordulója 
alkalmából.” 

Az ünnepi rendezvényre az iskola meghívta az akkori iskola igaz-
gatót, Ballun Tibort és a tanárokat, köztük Szórád Istvánt, az egykori 
úttörőcsapat vezetőjét, aki 27 évvel ezelőtt maga helyezte el a csa-
pat üzenetét, és most Ő vehette azt elő. A csomagot sötét helyen 
bontották fel, hogy a benne lévő üzenet ne sérüljön. Eközben a Mo-

hácsy Ferenc Faluházba átsétáltunk és megtekintettük a hatodikosok 
színvonalas, március 15-i ünnepi műsorát. Végül Ártim János igazgató 
elmondta, hogy a csomag tartalma átnedvesedett, és meg kell várni 
míg megszárad. Az ünnepély alatt megszáradt üzenetekből olvasott 
fel néhányat, melyből kiderült, hogy az akkori kisdiákok mit gon-
doltak a 25 évvel későbbi jövőről. Fogadalmat tettek, ha felnőnek 
patronálják az időseket, betegeket, gondozzák a pedagógus sírokat, 
kulturális seregszemlékre készülnek, segítik a szocialista brigádok 

munkáját, a buszmegállót rendszeresen takarítják. Felelevenítették 
a felszabadítás eseményeit, majd kérték utódaikat, a mai diákokat, 
hogy hagyományaikat ápolják tovább, tanuljanak és dolgozzanak 
úgy, hogy azzal hazánk javát szolgálják.

Borsodi Pálné

Galambházi iskola

Frankó Mátyásné

A Tanácsháza épülete 1952-ben

Losonczy József volt az utolsó 
kirendeltségvezető és az első 

VB elnök

1951-ben új iskola nyílt az Ágas- 
egyházi pusztán, a Galambházi 
vasúti megállóval szemben, a 
volt Firtling villában. Első taní-
tója Mátyás Györgyné volt, majd 
egy év múlva Frankó Mátyásné 
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

T Á J É K O Z T A T ÓSegély-adó, egyebek

Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az 
ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8./2008. (V.13.) Kt. számú 

rendelete módosításával

2011.03.01. napjától bevezetésre került a helyszíni
bírság alkalmazása.

A rendelet betartása és betartatása végett 2011. március 
1-től  a közterület-felügyelői feladatot ellátó település 
őrök  – illetve a jegyző által megbízott önkormányzati 
ügyintéző helyszíni szemle alapján  – a szabálysértővel 
szemben 3 - 20.000 forintig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki, melyet a helyszínen átvett csekkszelvény 30 
napon belül történő befizetésével kell teljesíteni, amen-
nyiben ez nem történik meg – a törvényes feltételek 
megléte esetén- adók módjára behajtható.

Amennyiben az elkövető a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, 
illetve a bírság összegét nem veszi tudomásul, úgy a hatósági személy 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet Ágasegyháza Község Jegyző-
jénél.

Tekintettel a leggyakrabban előforduló problémákra felhívom a fi-
gyelmet, hogy „Veszélyeztetés kutyával” szabálysértés elkövetésének 
minősül, ha az ebtartó a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
    illetőleg kóborolni hagyja,

b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadász
    területen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi 
    vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - 
   vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételé
   vel - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótér
    re - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivé
    telével - beenged, illetőleg bevisz,

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez 
    el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő 
    figyelmeztető táblát.

 Átmeneti segély 
Az átmeneti segély nem egy kötele-

ző segélyezési forma. Az a szóbeszéd, 
hogy jár a segély, bizony nem így van. 
Adható, ha a feltételeknek megfelel a 
kérelem, de nem kötelező! A 2011-es 
évtől csak a rendeletünknek megfelelő-
en tudunk átmeneti segélyt folyósítani, 
mert a múlt évben nem biztos, hogy 
kellő átgondolás előzte meg a segélye-
zéseket. Az Önkormányzatnak nem áll 
módjában alkoholra, cigarettára segélyt 
osztani és a maximális összeget is csak 
igazán rendkívüli helyzetben lévő kérel-
mező kaphatja meg. Adható abban az 

esetben, ha a kérelmező háztartásában 
élő családtagjainak egy főre eső havi jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 110%-át, egyedül élő személy ese-
tén a 160 %-át. Természeti juttatásként 
téli időszakban a rendelkezésünkre álló 
tűzifa is igényelhető. Rendeletünknek 
megfelelően az átmeneti segély össze-
ge 3.000-10.000 Ft összeg, illetve ennek 
megfelelő természetbeni juttatás lehet. 
Megjegyzendő, hogy 2011 évtől a mini-
mális összeg felé tolódik el a segélyezés, 
amennyiben pozitív döntés születik.

Magánszemélyek kommunális adója 
2011 évben Önkormány-

zatunk nem emelt helyi 
adókat, maradtak a ko-
rábbi évnek megfelelő té-
telek mindegyik adónem 
tekintetében. A magán-
személyek kommunális 
adója lakásonként egy 
évre vonatkozóan 9 500 
Ft. Az összeget évente 
kettő részletben kell meg-
fizetni. Pótlékmentesen 
az első részletet március 
15-ig, a második részletet 
szeptember 15-ig lehet 

teljesíteni. Sokszor felme-
rül a kérdés, a mentesség 
vonatkozásában. Tájékoz-
tatni szeretném a lakossá-
got, hogy rendeletünknek 
megfelelően mentességet 
élvez a 70 év feletti egye-
dülálló személy, valamint a 
saját háztartásukban négy 
vagy több kiskorú gyer-
meket nevelő adóalany. 
Adóemelés sem volt, de 
további engedményeket 
sem volt lehetőségünk al-
kalmazni 2011 évre vonat-

kozóan. Természetesen 
nincs elfeledve az sem, 
hogy a 70 év feletti kor-
határt a mentesség tekin-
tetében 65 évre szeret-
nénk csökkenteni az ide 
vonatkozó rendeletünk 
egyéb elemeinek válto-
zatlanul hagyása mellett, 
amely remélhetőleg a kö-
vetkező évre, évekre te-
hető, ugyanis eddig még 
nagyon kevés idő telt el, 
hiszen a ciklus elején já-
runk!

Körzeti Megbízott
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Körzeti Megbízottunk helyi irodá-
ja a továbbiakban, a faluházban lesz. A 
falugazdászi helyiségben biztosítottunk 
részére irodát. Az átköltözést feltehető-
en két héten belül meg tudjuk oldani. 
A helycserét elsősorban az indokolta, 
hogy nem kell még egy plusz helyiséget 

fenntartani, amivel a költségeket csök-
kenteni tudjuk. Másrészt a körülmények 
kulturáltak, adottak a működési eszkö-
zök, biztosított a szükséges biztonsági 
és egyéb technikai rendszer. Ezzel kap-
csolatos információs táblát hamarosan 
elkészíttetjük, és ki helyezzük a homlok-
zatra.

Helyi kábeltelevízió 
A lakosságnak is tud-

ni kell arról, hogy a helyi 
kábeltelevíziós rendszert 
üzemeltető vállalkozások 
közel 60.000 kWh elektro-
mos áramot fogyasztottak 
el 2002 óta, aminek a meg-
térüléséről nem tudunk. Ez 
a mennyiség a mai árak-
kal számolva 2.820.000 
Ft (Kettőmillió-nyolcszáz-
húszezer) összegnek felel 
meg. Az áram fogyasztó 
berendezések a Sportcsar-
nok, az Önkormányzat 
és a Szociális Gondozási 
Központ padlástereiben 
helyezkednek el. Az már 
csak hab a tortán, hogy 
bérleti díj kitűzése mellőz-
ve volt. Ha csak 15.000 Ft 

bérleti díjat kért volna az 
Önkormányzat havonta a 
vállalkozótól, már is újabb 
1.620.000 Ft gazdagíthatta 
volna a helyi kasszát. Mi 
fogyasztók természete-
sen annak rendje-módja 
szerint fizettük a belépési 
díjat és a havi díjat. Nem 
a felelős felkutatása a cél, 
hanem az, hogy miként 
tudnánk ezt a kintlévősé-
get kezelni, ugyanis sem-
milyen megállapodás, szer-
ződés e tekintetben nem 
lelhető fel, feltételezem, 
hogy nem is volt. Okulva a 
fentiekből, tárgyalást kez-
deményeztünk az illetéke-
sekkel, természetesen ha 
nem jutunk eredményre, 

akkor az energia ellátást 
és a technikai helyeket 
meg kell szüntetni, ugyan-
is Ágasegyháza kis falu ré-
vén nem rendelkezik ilyen 
nagyméretű többletkölt-
séggel, és ha rendelkezne 
is, akkor is inkább szociális 
jellegű juttatásokra lenne 
célszerű fordítani. Mind-
ezek értelmében nem áll 
módunkban ingyen biz-
tosítani az előbb emlí-
tetteket a továbbiakban. 
Sok egyéb versenyképes, 
ugyanakkor megbízható 
szolgáltató létezik térsé-
günkben, lehet, hogy ér-
demes megversenyeztetni 
egyet-kettőt a biztonsá-
gunk érdekében!                                                                       

Füredi János
polgármester

1948-as hõseinkrõl
emlékeztünk 
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Szeretettel  hívjuk - várjuk  a lakosságot  
2011. április 9 - 17 között a Faluházba 

a  Tavaszköszöntő 
kiállítás „ édes” meglepetéssel című programra.

Fürj János emléktorna

1964. óta a költészet napja Magyarországon
Április 11. - József Attila születésnapja

Mohácsy Ferenc Ping- Pong verseny

Magyarországon immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
elnevezésű program. Idén 
április 16.-án az Önkéntes Fi-
atalok világnapja alkalmából 
több millió fiatal végez kö-
zösségi önkéntes tevékeny-
séget a világ számos országá-
ban, hogy ezzel nemzetközi 
szinten is felhívja a figyelmet 
a fiatalok által végzett ön-
kéntes tevékenység fontos-
ságára. Az idei év különösen 
fontos, hiszen most zajlik az 
Európai Önkéntesség Éve.

Csatlakozzunk mi is e kez-
deményezéshez, és vállaljunk 

ványait. (saját porta, udvar, 
utcarész takarítása)

Aki pedig elhivatottságot 
érez a tágabb környezeté-
ért, azokat örömmel vár-
juk a Sportcsarnok előtti 
gyülekezőhelyen 2011. áp-
rilis 16.-án 8-órakkor, hogy 
megtisztítsuk a bekötőutak 
mentét,és a köztereket.

Fogjunk össze, hogy 
Ágasegyháza szebb, 
tisztább és élhetőbb le-
gyen.

olyan önkéntes közösségi te-
vékenységet, ami a helyi kö-
zösség hasznára válik.

FELHÍVÁS
Tegyük szebbé 
Ágasegyházát.

Fogjunk össze április 16-án 
és a köztereken, utak men-
tén szedjük fel a szemetet, 
tisztítsuk meg környeze-
tünket. Kérjük a lakossá-
got, hogy lehetőség szerint 
e napon takarítsuk el kör-
nyezetünkből a tél marad-

Harmadik alkalommal került megrendezésre a 3 éve elhunyt fülöpházi Fürj Janika 
emlékére megrendezett teremfoci torna. Idén két ágasegyházi és egy fülöpházi csapat 
mérkőzött egymással. A csapatok a megnyert kupát a családnak ajánlották fel, akik 
szendviccsel és üdítővel kínálták a versenyzőket.

2011. 02. 26.-án megren-
dezésre kerülő Mohácsy 
Ferenc Ping-Pong verseny 
nagy érdeklődésnek örven-
dett. 16 úriember kezdte 
el a versengést 16.00 -kor, 
több néző örömére. A ver-
senyzők örömmel fogyasz-
tották a megvendégelésük-
re készített zsíros kenyeret 
és teát. Volt, akit az egész 
családja elkísért és nyújtott 

népes szurkolótábort a még 
sikeresebb mérkőzésekért. 
Az esti fináléra kevesebben 
maradtak, de így is eldőlt 
a verseny eredménye. Első 
helyezett Törökfalvi Bence, 
aki az arany trófea mellé 
a Mohácsy Ferenc Vándor-
kupát is hazavihette, de a 
következő versenyre hoz-
nia kell, mivel ha három-
szor megnyeri, akkor lesz 

a sajátja. Második helyezett 
Gyarmati Ferenc, harmadik 
helyezett S. Nagy Tibor. 
Gratulálunk a versenyzők-
nek.

A következő Ping-Pong 
bajnokság 2011. Márc. 26.-
án kerül megrendezésre 
16.00 kezdettel. Minden 
érdeklődőt és versenyezni 
vágyót nagy szeretettel vá-
runk.

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél. 
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás! 
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél! 

Sport-
verseny

Szeretnek verset 
mondani!

Mesemondó gála

Február 22-én délután 
rendeztük meg az általá-
nos iskola felső tagozatosai 
számára a helyi versmondó 
versenyt. A Mohácsi Ferenc 
Faluház könyvtára kitűnő 
helyszín volt a rendezvény 
számára. A tanulók két kor-
csoportban mérték össze 
versmondó képességüket. 
Az 5-6. osztályosok közül 
kilencen, a 7-8. osztályból 
tízen vállalkoztak a meg-
mérettetésre.

A legtöbben Petőfi Sándor 
és Romhányi József versei 
közül választottak, de hall-

hattunk egy-egy Kosztolá-
nyi Dezső, Wass Albert és 
Szép Ernő verset is. A zsűri 
tagjai Szórád Istvánné Ica 
néni, Nagy Gyuláné Jutka 
néni, Lehoczkiné Horváth 
Zsuzsanna és Jávorkáné 
Gellért Andrea voltak.

Az első korcsoportban 
Ürögdi Áron lett az első, 
Balogh Dalma a második és 
Ladányi Zsanett a harmadik 
helyezett. A nagyobbaknál 
Andrási Viktória végzett 
az első helyen. Holtverseny 
alakult ki a második helyen 
Gyurkó Alexandra és Balog 

Anikó között. Csiki Anett 
szerezte meg a harmadik 
helyet, Ladányi Pálma kö-
zönségdíjas lett.

Minden résztvevő emlék-
lapot és csokoládét kapott, 
a helyezettek könyvjuta-
lomban részesültek. Az ér-
deklődők kellemes délután 
tölthettek együtt a verseny-
zőkkel. Iskolánkat Ürögdi 
Áron és Andrási Viktória 
képviseli Izsákon, a területi 
versmondó versenyen.

Rakonczainé 
Várkonyi Mária
szervező 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.

Február 17-én került meg-
rendezésre az alsó tagoza-
tos mesemondás, nagyon 
szép környezetben, a Falu-
ház könyvtárában.

9 elsős és 10 másodikos 
tanuló készült a nagy nap-
ra.

Rövid köszöntő után 
dalocskával, versikékkel, 
mondókákkal oldottuk a 
szereplők feszültségét.

Mindenki nagyon jól fel-
készült, ügyesen előadta a 
tanult és általában valami 
tanulsággal záruló mesé-

jét.
Igazgató bácsi, sok szülő 

és a vezető óvó néni hall-
gatta végig a felkészült kis-
diákokat.

A végén mindenki kapott 
egy emléklapot, egy kis 
csokit az iskolától meg egy 
tábla finom csokoládét a 
polgármester úrtól.

Köszönjük a szülők segítő 
munkáját. Reméljük jövőre 
még több kisgyerek érez 
majd kedvet egy mese 
megtanulásához.

Kati néni és 
Gyöngyi néni

Jakabszálláson rendezték 
az alsósok sor-, és váltó-
versenyét. Iskolánk tanulói 
címvédőként érkeztek a 
versenyre. Idén is nagyon 
szépen szerepeltek. Két 
versenyszámot megnyer-
tek, négy alkalommal pedig 
a második helyen végeztek. 
Összetettben Jakabszállás 
mögött a második helyen 
végeztek. Gratulálunk! 

Ártim János igazgató
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

A Polgárőr Egyesület köszönetet mond a 2010-es évi tá-
mogatásért a lakosságnak! Akik az adójuk 1%-val támogat-
ták 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

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.

Az Ágasegyházáért Alapítvány megköszöni, 
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

adományaival és adója 
1%-val támogatja célkitűzéseink 

megvalósítását. 
Adószámunk: 18352065-1-03

A mozgásszegény életmód hatása az egészségre
A mozgás az életet jelenti 

szokták mondani és tényle-
gesen az élő szervezet egyik 
alap tulajdonsága hogy vál-
toztatni tudja a helyét, mo-
zog. Viszont a társadalom 
fejlődésével az egyénnek 
a munka és az életmódi 
szokások változása révén 
egyre kevesebb mozgásra 
van szüksége a feladatok 
ellátására. A munkafolya-
matok automatizálása, a 
közlekedés gépesítése kö-
vetkezményeként az egyén 
egyre kevesebbet mozog. 
A nap túlnyomó részét ülő 
helyzetben tölti, számító-
gép-, adminisztratív irodai 
munka-, autózás-, televízi-
ózás mellett. Amíg a múlt 
században az emberi mun-
ka szolgáltatta a mezőgaz-
daság és az ipar energia-
szükségletének 30%-át, ez 
az érték ma mindössze 1%. 
A munkaidőben legtöbben 
nagyon keveset mozognak, 
a munkaidő kitolódott, így 
az otthoni testedzésre is 
egyre kevesebb idő jut. Leg-
feljebb akkor ha tudatosan 
megszervezzük és beiktat-
juk az életmódunkba.

A mozgásszegény élet-
mód anatómiai és élettani 
következményei a követ-
kezők: elhízás, a zsírszövet 
szaporulata, az izomtömeg 
elsorvadása, a cseppszív ki-
alakulása, rossz keringés a 

végtagokban, emelkedett 
vérzsírszint. Mindezen té-
nyezők kockázati szerepet 
játszanak a magasvérnyo-
más betegség, cukorbeteg-
ség, és számos szívbetegség 
kialakulásában.

Mai ismereteink szerint a 
fenti rizikó tényezőket na-
gyon egyszerű kezelni rend-
szeres testedzéssel. Ezek 
eredményeként nő az izom-
zat tömege, nő a szívizom 
teljesítménye, jobb a szer-
vezet  energiagazdálkodása, 
egyszóval edzettség lesz az 
eredmény. Itt nem a ver-
senysportban megcélzott  
maximális teljesítmény a cél, 
hanem egy átlagos edzett-
ségi szint, amelyet mindenki 
saját számára állít be.

Az edzés során nő a szív-
izom ereje, a szív teljesít-
ménye és emiatt még edzés 
alatt sem nő a pulzus 80-
120/perc fölé. Az edzetlen 
egyénnek nyugalomban is 
emelkedettebb a pulzusa.

Ezzel párhuzamosan nő a 
tüdő vitálkapacitása, tehát 
több levegő kerül a tüdőbe, 
és lényegesen nő a vérellá-
tás az erek kitágulása miatt. 
Az izmok működéséhez cu-
kor szükséges mint üzem-
anyag, ezért az edzés során 
sok cukrot, glukózt éget el 
az izom, ezáltal csökken a 
glukózszint és  javul a cukor 
háztartás. De csökken a vér-

zsírszint is szintén az ener-
giafelhasználás miatt. Sokat 
javulnak a reflexek, jobb a 
koncentráló képesség, nem 
fárad olyan hamar az ideg-
rendszer.

Nagyon sok vélemény el-
hangzott a mozgás formá-
jának és idejének meghatá-
rozásához. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy mindenkinek 
más az a mozgásforma 
amelyet szívesebben csinál.

Van aki szeret kocogni, 
van aki inkább úszik, van 
aki szobakerékpározik. Tel-
jesen mindegy, hogy milyen 
mozgásformát választunk, a 
lényeg a mozgás. A napon-
ta végzett könnyű edzés, 30 
perces séta, kerékpározás, 
amelyet könnyű kifáradásig 
végzünk már nagyon hasz-
nos.

Vidéki környezetben sze-
rencsére sok a kert és az 
nem nyeri el a tetszését a 
szomszédoknak, ha a kert 
nincs megművelve, tehát a 
kertészkedés is nagyon jó 
mozgási lehetőség. Szám-
talan mozgást célzó prog-
ram indult, közösségekben 
fiatalok és idősek között 
egyaránt, de ezeket nehe-
zebb kivitelezni és tömeg-
sport jelleget kölcsönözni 
ezeknek, ezért az egyéni  
mozgás is nagyon hatékony 
lehet.

Dr. Dull István

Március 15-i ünnepünkre készülődve:

Klubtagjaink nagy szeretettel és lelkesedéssel várják a 
nemzeti ünnepünket, melyre zászlócskák festésével és 
versek szavalásával is készülnek. 

Mint általában a báljaink 
az idei farsangi bál is re-
mekül sikerült. A hajnalig 
tartó jó hangulat, a móka 
és kacagás jellemezte. A 
változatos színes jelmezek 
nagymértékben fokozták a 
hangulatot.

Vas Gabriella  

Támogatásukat előre is köszönjük.

Farsangoltunk
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Vallási élet
Kedves Olvasó! Református jelképek 

III: a kakasA húsvétot megelőző 
negyvennapos böjt a keresz-
tények számára bűnbánati 
időszak, amely alkalmat ad 
a lemondásra, a hitben való 
elmélyülésre és kiengeszte-
lődésre, hogy méltóképpen 
felkészülhessenek a húsvét-
nak, Jézus Krisztus feltáma-
dásának megünneplésére. 
Miért éppen negyven napig 
tart a nagyböjt? A Szentírás-
ban számos esemény kap-
csolódik a negyvenes szám-
hoz. Jézus Krisztus nyilvános 
működésének megkezdése 
előtt negyven napot töltött 
a pusztában. Negyven napig 
tartott a vízözön, negyven 
évig vándorolt a pusztában 
a zsidó nép, Mózes negyven 
napig tartózkodott a Sínai 
hegyen és Jónás próféta 

negyvennapos böjtöt hirde-
tett Ninivében.

Hamvazószerda az őske-
resztény hagyományból me-
rít: a hívők a vezeklés része-
ként hamut szórtak a fejükre. 
Ennek emlékét őrizzük ma is: 
az előző évben megáldott és 
elégetett barka hamujából 
a pap hamvazószerdán (és 
nagyböjt első vasárnapján) 
keresztet rajzol a hívek hom-
lokára, miközben ezt mond-
ja: „Emlékezzél, ember, hogy 
por vagy és porrá leszel!” A 
hamu egyszerre jelképezi az 
elmúlást és a megtisztulást. 
Minden porcikánk tiltakozik 
az ellen, hogy porrá és ha-
muvá váljunk. Minden em-
ber legalább egy minimális 
lelki stabilitást akar, a port 
és a hamut viszont elfújja a 

szél. A por és a hamu állapo-
ta egyenlő a semmivé válás-
sal. A por és a hamu látványa 
éppen azért megrendítő, 
mert többre vagyunk te-
remtve, mint a porladás. Ha 
nem lennénk az örök életre 
meghívva, akkor eszünkbe 
sem jutna, hogy a halál rossz 
dolog. Egészen természetes-
nek vennénk. De nem így 
van. Lelkünk mélyén tiltako-
zunk az elmúlás ellen. S ez 
mélyebb kérdés, mint hogy 
melyik vallásnak a szabály-
rendszerébe születtünk bele. 
Jézus Krisztus ezt a porrá 
és hamuvá váló testet vette 
magára Karácsonykor, és ezt 
dicsőíti meg Húsvétkor. Bizo-
nyítja, hogy a halálon keresz-
tül vezet az út az életre.

Farkas János  plébános

Bármilyen furcsa, a kakas 
mélyen benne van az eu-
rópai és a magyar hiede-
lemvilágban. Utalhat a tűz-
re, ahogy „vörös kakas” a 
lángokat viszi házról házra. 
Általános jelentése még a jó-
ság, mivel eledelét megoszt-
ja a tyúkokkal. Ezen kívül a 
germán és kelta hitvilágban 
a túlvilág határának őrzője. 

De hogyan vált jelképpé 
a református tornyokon és 
mi a jelentése a kakasnak? 
A keresztyénségben a kakas 
gyorsan jelképpé vált. Jelenti: 
1) a hajnal hasadását, új kort, 
fényt; 2) jelenti a megtérést, 
újjászületést (Péter történe-
te). Szélkakasként is hamar 

megjelent, már a 9. század-
ból van adat, hogy a temp-
lom tornyára fémkakast 
erősítettek. Ehhez kapcsoló-
dik 3. jelentése, az éberség: 
a kakas minden irányban 
körbeforog, hogy a gonosz 
erőit lesse, majd hangjával 
elűzze őket. Összességében 
tehát a hűség, a bűnbánatra 
való felhívás és az éberség 
jelképe. Középkori templo-
mokon is volt, de a refor-
máció annyira kisajátította, 
hogy ma már kifejezetten 
református jelképnek számít 
szerte Európában.

Dr. Egeresiné 
Szűrszabó Anikó

lelkész

Civil szervezeteink életébõl

Nefelejcs Klub - Nőnap a télben
Igen csak megtréfált bennünket a márciusi tél, a nagy hideggel és széllel. Ha nincs 

nőnap, aligha mozdultunk volna ki az otthonainkból... A szokott időben gyülekeztünk 
majdnem teljes létszámban. Gyönyörűen megterített asztal várt bennünket, rajta papír-
ból hajtogatott tulipán-dekoráció (hölgyeknek színes, férfiaknak fekete). A klubvezető 
köszöntője után Jancsó Mónika emelkedett szólásra, és a faluház vezetősége nevében 
kellemes nőnapot kívánva felfedte a dekoráció készítőjét, majd édességgel kedveskedett 
a klubnak. Ezután következett a férfiak köszöntője, a virágcsokor átadása és a szavalat. 
Az ünnep fényét emelte, hogy egyik klubtársunk 80. születésnapjáról is megemlékez-
tünk. Mi, hölgyek pedig sok finom süteménnyel köszöntük meg a férfiak figyelmességét, 
kedvességét. A finom szendvicshez jólesett a meleg tea, ebben a hideg, télies időben. 
Sokáig együtt maradtunk és beszélgettünk, majd jókedvűen távoztunk virágcsokorral a 
kezünkben.

A következő gyönyörű vers hangzott el tiszteletünkre:

Kánisz József Labdarúgó Emléktorna

Ágasegyháza SE

2011. február 13-án került megrendezés-
re immáron hatodik alkalommal a Kánisz 
József kispályás labdarúgó emléktorna. Az 
idei évben 8 csapat több mint 70 játéko-
sa küzdött az első helyért. Hagyománya-
inkhoz híven sikerült egy jó hangulatú, 
igazán baráti fél napot eltölteni az ágas-
egyházi Sportcsarnokban. Nem volt hiány 
szép megoldásokban, nemes küzdelem-

ben, bajtársi biztatásban sem. A játékosok 
hozzátartozói, valamint a pihenő csapatok 
kellő hangulatot teremtettek a megannyi 
összecsapás során. Az család apraja-nagyja 
ott nyüzsgött a lelátókon, büfében, meg-
alapozva az igazán otthonos hangulatot.  
A csoportküzdelmek lebonyolítása után a 
helyosztó mérkőzésekkel kialakult a végső 
sorrend. Két különdíjjal jutalmaztuk a leg-
eredményesebb mezőnyjátékost, illetve a 
torna legjobb kapusát. Terveink szerint jö-
vőre ismét megrendezzük ezt a már-már 
hagyományosnak nevezhető sportese-
ményt, tisztelettel adózva ezzel korábbi 
sportvezetőnknek.

Eredmények: Fülöpháza, Németh’s, Izsák 
Öregfiúk, KLC Seniors, KLC Juniors, Esély 
Munkaruházat, Ágasegyháza Old Boys, 
Ágas Mix..

Szántó Sándor

Jevgenyij Vinokurov: Ő
 
Mellém ül enni. Asztalon az étel.
Rámszól: egyél! És megadom magam.
Csörömpöl, istennő, a sok edénnyel.
Olvas. Söpör. Szalad, mert dolga van.
Mezítláb ténfereg öreg zakómban,
vagy fölveri a konyhát éneke.
Szerelem ez? Dehogy. Mi is valóban?
Csak ennyi:
                 elmegy - meghalok bele. Szórád Istvánné

krónikás

Munka nélkül...

Hová repül az ifjúságunk?
Rácz Renáta rovata

Hajnal, borulás, kóma...

Báli élménybeszámoló

Nagyon nehéz helyzet-
ben vannak a mai fiatalok. 
Szebbnél szebb közép- és 
felsőfokú végzettséggel, 
munka nélkül. Munkanél-
külire bejelentkezve, ön-
életrajz száz helyre beadva, 
válasz sehonnan semmi. 
Rengeteg álláshirdetést ol-
vasok, legtöbb helyen az 
egyik feltétel a 2-3 éves 
munkatapasztalat. Hogyan 
szerezzenek a frissen vég-
zettek tapasztalatot, ha 
lehetőséget nem kapnak 

rá? Sajnos kettő alterna-
tíva maradt. Vagy olyan 
szakmában dolgoznak, 
ahol végzettségük felét 
kénytelenek letagadni a 
túlképzettség miatt, vagy 
elmennek egy gyakornoki 
munkára, ahol semmit, vagy 
csak egy napjainkban ne-
vetséges összeget fizetnek. 
Azok a fiatalok, akik úgy 
döntenek, hogy tanulmá-
nyaikat befejezik, vagy egy 
időre felfüggesztik, szeret-
nének egy kicsit saját lábuk-

ra állni, szülői támogatáso-
kat továbbá nem igénybe 
venni. Nagyon nehéz. Van 
még egy másik, nem túl be-
csületes megoldás, ami elég 
gyakori, a valakinek a roko-
na, ismerőse elhelyezkedés, 
ami még nehezebbé teszi 
a munkakeresők helyzetét. 
Akárki akármit mond, vé-
leményem szerint talpra-
esettség, szerencse nélkül 
ma egyáltalán nem könnyű 
jó, ha nagyigényeink van-
nak, jól fizető állást találni.

Az utóbbi pár évben két barátomat 
veszítettem el diszkó-balesetben. Azt 
mondják az ember saját kárán tanul, én 
sajnos az ő kárukon tanultam. Egy züllött, 
füstös éjszakán, ahol szinte még a csapból 
is alkohol folyik, senkinek sem jut eszébe, 
hogy velük ilyen történhet. Ők sem 
gondolták. Hatalmas pofon ez az élettől 
a barátoknak, ismerősöknek. Minden 
egyes alkalommal, amikor szórakozni 

indulunk, fontos, hogy felelősséget 
vállaljunk magunkért, egymásért, hiszen a 
vagányság, felelőtlenség akár életünkbe, 
barátunk életébe is kerülhet. 

Útravalóul Gordon Dahlquist, amerikai 
drámaíró idézetével zárom soraimat:

„A felelősségtudat olyan, akár a 
bátorság. Sose tudhatjuk, birtokában 
vagyunk-e, amíg próbára nem tesznek 
minket.”

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágas-egyházán. 
Szerveztünk programokat, kézműves táborokat gyermekeknek, fiatalok-
nak 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 ér-
demesnek 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

Március 5-én rendezte meg 
az Ágasegyházi Gazdakör 
a Nőnapi bálát. Ez egyben 
a báli szezon megnyitása is 
volt, ahol jómagam is részt 
vettem. Királylányruha, ma-
gassarkú, tupírozott frizura, 
rendezvény, ahol mindenki 
a leggyönyörűbb akart lenni, 
legalábbis a nők köre bizto-
san. Az ízletes vacsora után 

tárt kapukkal várták a vendé-
geket. Ami számomra meg-
lepő volt, hogy fiatalabbnál 
fiatalabb szórakozni vágyó 
ifjak szállingóztak a mulat-
ság helyszínére. Házipálinka, 
asztalon táncolás, harmónika, 
földön térdelés. Ez, amivel tö-
mören jellemezni tudnám a 
hangulatot. Ami biztos, hogy 
megbizonyosodott bennem, 

a magyar ember nagyon tud 
mulatni, legyen az tizennégy 
vagy nyolcvannégy éves. Ta-
lán nincs is olyan ember, és 
nem csak a falusi emberek-
re gondolok, akiknek nem 
moccan meg a lába egy jó kis 
általunk ismert nóta hallatán. 
Köszönjük a Gazdakörnek, 
hogy megrendezte nekünk 
ezt a nagyszerű vigasságot!
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Áraink:
Apróhirdetés  10 szóig 1.050,-Ft  + szavanként  35,-Ft
Köszöntő és egyéb  (kis kocka) 1.750,-Ft
1/16-os hirdetés 2.550,-Ft
1/ 8-as  hirdetés 3.400,-Ft
1/ 4-es  hirdetés 4.600,-Ft
Fél oldalas hirdetés 11.500,-Ft
Egész oldalas hirdetés 23.000,-Ft  

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

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

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

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Anyakönyvi hírek
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

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

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

megyei kórházban  Felnőttek részére: 76/516-984  
telefonszámon

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

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

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

munkanapjain  Tel.: 76/361-165

Rendőrség központi ügyelet: 107

Polgárőrség: Kókai Sándor  20/427-6907

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

Tűzoltóság központi ügyelet: 105

INTéZMéNyI EléRHETŐSéGEK MuNKANAPOKON

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

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

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

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

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

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

Hétfő : 11-12 óra

Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813

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

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

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

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

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

Rejtvénypályázatok

Tavasz
a jellemzőit, vagy azokat 
az érzelmeket amelyeket 
lelkünkben indukál. Ha azt 
kérdik tőlem milyen, vagy 
mi a tavasz, csak néhány 
suta mondat jut eszembe, 
ezek:

Tavasz az, amikor a város-
ba szakadt falusi ember a 
benzingőzön át is megérzi 
az életre kelt földek illatát. 
Amikor mohón lessük, mi-
kor bújik elő a természet 
nagy szürke-barnasága alól 
az első fűcsomó, a félénk 
hóvirág, a szerény ibolya, a 

krókusz és naponta gyara-
podnak a fák, bokrok rü-
gyei. Amikor a tini lányok 
felveszik magukra az első 
vékony pólót, s ha fiú kö-
zeledik feszesre húzzák, és 
ezek a kiskamaszok harsány 
zajjal neki futnának a világ-
nak, mint Kipling Mauglija az 
ősi ösztönt követve. Amikor 
a főtér padjain ülve egyre 
több idős embert látunk, ar-
cukat a lágy fénynek fordít-
va és talán a sokszor megélt 
kikeletek örömét keresik 
megfáradt szívükben.

Amikor a városba szakadt 
falusi nyakában a fényképe-
zőgéppel a kertváros házai 
között bolyong, s idegen 
udvarokban volt kertjének 
virágait keresi. Közben Zo-
rán dalát dúdolgatja: „Nem 
az én városom, nem az én 
utcám, nem az én házam...”. 
Este, amikor a számítógépen 
megjelennek a virágcsodák, 
elámul és a lelkét valami kü-
lönös remek érzés tölti el és 
azt súgja az embernek: 
ITT A TAVASZ!

Őri Tibor

Szép és gazdag magyar-
nyelvünk sem képes arra, 
hogy kifejezzük vele en-
nek a gyönyörű évszaknak 

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak (2)

1. APA
2. NAGYBÁCSI
3. NAGYMAMA
4. UNOKA (LÁNY)
5. CSALÁD
6. TESTVÉR (FIÚ)
7. TESTVÉR (LÁNY)
8. ANYA
9. NŐ
10. UNOKAÖCS
11. NAGYNÉNI
12.UNOKATESTVÉR (FIÚ)
13. UNOKAHUG

Gyűjtsd össze három hónapon keresztül a megfejtéseket Lauter testvérvárosunk címerével és egyszerre add le a 
könyvtárban. A helyes megfejtőknek nagy meglepetésben lesz részük!

Fejts meg az alábbi rejtvényt FÜGGŐLEGESEN! Ha helyesen oldod meg, a piros kérdőjelek helyén Lauter Város legne-
vezetesebb ünnepének nevét kapod!

Huszárikné 
Kiss Emőke

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki lakik az alábbiak közül „útkaparó”  házban?
a. Bíró János    b. Németh János    c. Balla Antal
2. Ki az ágasegyházi ember, aki hosszú éveken ke-
resztül lovasfogatával tejbegyűjtő volt?
a. Szöllősi László    b. Szuromi István    c. Kiss László
3. Ki volt az a sándortelepi férfi, aki tudott nádtetőt, 
vesszőkosarat és kemencét készíteni?
a. Farkas Mihály    b. Szvacsina András    c. Bódogh István
3. Ki volt a Településfejlesztési Bizottság elnöke az 
alábbiak közül?
a. Kurucz Sándor    b. Varga  János    c. Hetényi József
5. Ki tanított a Sándortelepi Iskolánál 1-8 osztályos 
összevonásban?
a. Juhász János     b. Nagy Gyuláné    c. Szórád István

A pályázat beküldési határideje: 2011. április 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágas- 
egyháza, Kossuth tér 2.  
Február havi pályázatunk megfejtése: 
1/c, 2/b, 3/a, 4/b, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Farkas Istvánné Ágasegyháza, Kos-
suth L. u. 49.
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. április 05.
Február havi pályázatunk nyertese: Patik Miklósné Ágas- 

egyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.
A nyertesnek gratulálunk!

Születés:
Gerőcs Réka (an: Tóth Ágnes)
 

Esküvő nem volt.

Meghalt:
Káldi-Hajagos Józsefné Horváth Erzsébet (57),
Galamb Mihályné Németh Mária (74).
 


