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Múltunk
A község első tanácselnökének, Losonczy Józsefnek igen nehéz
és fáradságos szerep jutott a községgé válás terhes napjaiban.
Hozzájárult a nehézségekhez az is, hogy az aszályos időjárás
tönkretette a termést. A lakosság nem tudta az adóját fizetni,
sőt még a kenyérfejadag sem volt biztosítva. Nem csoda, ha
ilyen körülmények között még Losonczy József, az általános
megbecsülésnek örvendő ember is elvesztette munkakedvét,
népszerűségét. Az Ő vezetése alatt épült fel a tanácsháza épülete.
Az 1952-ben megválasztott tanácstagok közül többet visszahívtak.
Volt aki elköltözött. Ezek helyébe 1953-ban a következők kooptáltak:
Ugi-Rácz László, R. Szabó Sándor, Bene Mária, Duráncsik József,
Vámos Balázsné, Kamasz Ferenc, Berente István, Zilahy László.
Losonczy Józseftől 1953. július 1-én vette át a VB elnöki munkakörét
Ugi-Rácz László, aki 17 évig volt VB elnök.

Röviden

1954 óta Mohácsy Ferenc vezette a mindjobban fejlődő oktatás és
nevelés ügyét Ágasegyházán, nagy hozzáértéssel, fáradhatatlanul,
lelkiismeretes szeretettel. Munkáját Őri Tibor igazgatóhelyettes
segítette pontosságával több évtizeden keresztül.
Megemlékezéseink:
Húsvét
Május elseje
Anyák Napja

§

Önkormányzati
tájékoztató
Hírek röviden
Falugazdász felhívása
Mohácsy Ferenc

Ugi-Rácz László VB elnök

Tanácsi dolgozók

A körülmények még mindig súlyosak voltak, de a terméskilátások
alapján biztatóak. Az új elnököt titkárnője, Berkes Mária mindjárt
az első napokban magára hagyta. Betegszabadságra ment, így UgiRácz László nyolc hónapig egyedül viaskodott a sok tennivalóval.
Többször is azon a ponton colt, hogy elhagyja Ágasegyházát, de
mindig felülkerekedett benne kötelességérzet, a helytállás fontossága:
maradt, folytatva a munkát. Berkes Máriát Csomor Istvánné, Thuroczy
István, majd Balogh István követte a titkári állásban.
1953-ban lett az MDP párttitkára Jávorcsik Ferenc, aki több mint
másfél évtizedig látta el ezt a feladatot. Jávorcsik elvtárs ekkor már
komoly mozgalmi múltra tekinthetett vissza. Állandóan türelmes
felvilágosító munkát végzett. Kivette részét a község építésében,
szociális létesítmények létrehozásában.
A felszabadulás után az első haladó demokratikus ifjúsági szervezet
a DIVSZ, amely 1956 októberéig működött.
Legnagyobb tömegszervezetünk a Hazafias Népfront, amelyben
mindenki részt vehetett, párttag és pártonkívüli, férfi és nő, ifjú és
öreg. Itt bárki élhetett szervezeti életet, végezhetett szervezeti
munkát. Községünkben a Hazafias Népfront 1954-ben alakult meg.
Első elnöke Kalmár Nagy József volt.

Őri Tibor

Mohácsy Ferencné tanárnő megalakította a Magyar Nők
Demokratikus Szövetségét. Három éven keresztül mint elnök vezette
ez egyesületet. Heti összejöveteleik alkalmával a női kézimunkázáson
kívül elbeszélések, regények folytatólagos felolvasása, újságcikkek
megbeszélésén volt a hangsúly. Havonta egyszer egészségügyi
előadást hallgattak.

Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti élet
Egyházi hírek, programok

1955 Madarak és fák napja
(Forrás: Ágasegyháza 1974.)(Folytatjuk. Szerk.)
Szórakozás

Ismét megjelentek az Ágasegyházi-tavak
Az Ágasegyházi- és Orgoványi-rét laposai korábban tartósan vízzel borított sekély tavak, semlyékek voltak. A csapadék, a magasabban fekvő homokbucka vonulatok felől a medencékbe áramló
felszíni víz, és a talajvizek táplálták ezeket a tavakat. A talajfelszín
közelében kialakuló karbonátiszapos, réti mészköves üledékek, és
az agyagos-szikes talajok jó vízzáró réteget képeztek.
Az 1960-as években kialakított Kolon-tavi övcsatorna a terület

felszíni vizeinek elvezetését, a talajvizek szintjének süllyedését
eredményezte. A tómedrek sorozatát csatornákkal összekötötték,
vizüket közvetett módon a Dunába vezették, de a szükséges vizet
nem tartották meg. A tartós vízhiány a korábbi nedves és vizes
élőhelyeket jelentősen átalakította. Ma a 2010-es év sok csapadéka
feltöltötte a kiszáradó láprétek és szikes gyepek egykori tavait és
környékét.
Borsodi Pálné

Rejtvénypályázatok
Német nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Szolgálati lakás

Szemét ügy

Mint tudjuk, Önkormányzatunknak a korábbi években, évtizedekben több szolgálati lakása is volt. A fenntartás, ami az
Önkormányzat feladata volt minden esetben, nagy veszteségeket termelt. A már korábban értékesített szolgálati lakások
is többek között a fenntarthatóság felülvizsgálata miatt került
értékesítésre. A szolgálati lakások értékesítésére külön jogszabály vonatkozik, melynek eleget téve értékesítette az Önkormányzat több szolgálati lakását a korábbi évtizedekben.
2010 év őszén az Árpád körút alatti ikerház főleg tűzvédelmi
szempont alapján sajnos életveszélyessé vált, melyre rendelkezésre állnak szakvélemények. A képviselőtestületnek mérlegelni kellett, hogy a szolgálati lakást felújítja, vagy a jogszabály
adta lehetőségeken belül értékesíti. A felújítás költségei 7-8
millió Ft összeget tettek ki, amire az Önkormányzatnak nincs
fedezete.
Figyelembe véve a várható költségeket, valamint a megtérüléseket, a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a szolgálati
lakást értékesíti, amely a jogszabályok keretein belül megtörtént.
Mivel az ikerház tetőszerkezete is javításra szorult, ugyanis
a palák elrepedezettsége beázást eredményezett, így közös
döntésünk alapján a tető felújításra került.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a tetőfelújítás 50-50%-os
arányú költséget jelent. Vagyis az Önkormányzat mindenben
50%-os részt vállalt, mint ahogy az ikerház új tulajdonosa is.
A legjobban Önök tudják, hogy az értékesítési elgondolás
nem mai keltezésű dolog, szintén visszanyúlik legalább tíz évre.
Az akkori elgondolás az értékesítés tekintetében nem a gazdaságosságon alapult, talán más lehetett a mérlegelés alapja.
Most egy hosszú huzavona végére értünk és értékesítettük a
szóban forgó szolgálati lakást. Ránk eső tető részt felújítottuk
s így a védőnői épület további korszerűsítését is, szeretnénk
megoldani, ami a következő időszak feladata. Amennyiben
ezzel kapcsolatban több információra van szükség a Tisztelt
lakosságnak, úgy a Hivatalban rendelkezésre állnak az erre vonatkozó egyéb információk, melynek birtokában a pletykák
és a rosszindulatú információk már is kiszűrhetőek.

Sajnos a külterületen elhelyezett szeméttárolók nem úgy töltik be szerepüket, ahogy kellene.
Ezek a tárolóedények az ágasegyházi külterületen élők szemét tárolási lehetőségeit biztosítják.
Természetesen a belterületi lakosok szemétszállítási jogosultsága ezen edényekben nem adott. A belterületen élők
rendelkeznek saját tárolóedénnyel, így a szemét elhelyezése
számukra biztosított. Sokan mégis a belterületről a szemetet,
építési törmeléket, autógumit és egyéb nem használt anyagokat a külterületi kukákba szállítják, vagy mellé lerakják, leöntik.
Igaz, hogy a környező településekről is szállítanak ide illegálisan és hasonló módon szemetet, más anyagot, mint belterületen élő lakosaink közül néhányan, melynek a kiszűrése folyamatban van. Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy
közmunkásaink a szemét tartalmát mindenesetben átfésülik,
melynek alapján már több illegális szemétlerakó személyt azonosítottunk, és a felelősségre vonást megkezdtük vagy feljelentési kezdeményezés kilátását helyeztük előtérbe. Tisztelettel kérem azokat a személyeket, akik eddig ezeket a szemét
és illegális anyag lerakási tevékenységet gyakorolták, hogy ne
tegyék a továbbiakban. Minden létező és törvényes eszköz
bevetésével meg fogjuk ezt gátolni és a felelősségre vonás
a legszigorúbb fog lenni. Egyben szeretném kérni a lakosságot, hogy aki ezzel kapcsolatban érdemleges információval
tud szolgálni, lehet ez rendszám, fénykép, név, stb. kérem, tegye ezt meg, hogy bejelenti, megtelefonálja. Minden illegális
szemétlerakással kapcsolatos információt ki fogunk vizsgálni, közös érdekünkre való tekintettel, mely lehet névvel, név
nélkül is. Nagyon fontosnak tartom Községünk tisztaságát és
számítunk az Önök segítségére is. Az Ágasegyházi Polgárőrségen belül megszervezésre került a napi szolgálatokon kívül a
szeméttárolók rendszeres ellenőrzése, mely néhány nap alatt
már is pozitív változásokat hozott. Köszönhető ez az önkéntes tevékenység Kókai Sándor elnök és képviselő úrnak, aki
ezt megszervezte, valamint önkéntes feladatukat tisztességgel ellátó tagjainak. Szeretném megjegyezni, hogy a Polgárőrségünk elnöke, tagjai, pártoló tagjai, semmilyen javadalmazást,

fizetést, tiszteletdíjat nem kapnak önkéntes munkájukért. Feláldozzák sokszor szabadidejüket, ünnep és szabadnapjaikat,
éjszakáikat, amit tisztelettel megköszönök.

Költségvetés
A 2011. évi költségvetést a képviselőtestület megtárgyalta
és egyetértésben elfogadta.
Az Önkormányzat mérleg főösszege 324 millió Ft. Önkormányzatunk fennállásnak idején ez az összeg a legnagyobbnak számít. A főösszeg nagyságát éves terveink nagysága
jelentősen befolyásolta, ugyanis szeretnénk több pályázati
forráshoz jutni, melynek nagy része, mint pályázat, beadásra
került. Több pályázati forrásra számítunk, mely megnövelheti bevételeinket és párhozamosan kiadási oldalunkat is.
A költségvetést terjedelme miatt nem közöljük le a lapban,
természetesen bárki megtekintheti a Hivatalban.
Füredi János
polgármester

Falugazdász felhívása!
Területalapú támogatás igénylése !
Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú támogatás elkészítése céljából időpontot személyesen vagy
telefonon kérjenek. A folyamatos munka érdekében
csak előzetes időpont kérés után fogadok ügyfeleket.
A 2011. évi területalapú támogatás szankció nélküli
beadásának határideje: 2011. május 16.
Köszönettel:

Mikus Anikó
falugazdász
06/20/9850-721

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Varázslatos
irodalom
Kecskeméti
Tavaszi
Fesztivál keretén belül a
Katona József Könyvtár
március 24-én a Varázslók és Varázslatok irodalmi játékkal kedveskedett az ágasegyházi
gyereknek. A foglalkozások játékmesterét Koleszár Mártát
a nebulók örömmel fogadták, és visszavárják.

A picik meséltek nekünk
Kicsik és nagyok,
idősek és fiatalok
mind-mind örömmel vettünk részt
az óvodások mesedélutánján. A kicsi
gyerekek többsége
szeret a színpadon lenni, amit a mesedélutánon be is bizonyítottak a
csöppségek bájos szereplésükkel.
A nagycsoportosoknak a szövegtudáson felül a tánclépésekre is figyelniük kellett. Míg a nagyok kedves jelenetükkel lekötötték az érdeklődő közönség figyelmét
addig, a felkészülő csoport a könyvtárban belemélyedt
a könyvek, játékok birtokbavételébe. Mi felnőttek hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen bonyolult is
egyszerre énekelni, táncolni, feladatot végrehajtani,
szabályokat betartani, társakra és az óvó nénikre figyelni. Köszönjük a gyereknek és az óvónéniknek a kedves
programot.
Bornemisszáné varga Ilona

Felhívás!
Egy szoknya egy nadrág
Országos vers és novella pályázat Bács-Kiskun megyei fordulójaaz Esély nap 2011 fesztivál keretében
Pályázati feltételek: A pályázatra olyan irodalmi alkotásokat várunk, melyek felhívják a figyelmet a társadalmi
nemek közötti esélyegyenlőség fontosságára. A benyújtott alkotásokban a női és férfi szerepekkel, szerepkonfliktusokkal, szerepváltozásokkal kapcsolatos témákat kell
megjeleníteni.
A kiírásra a pályaművet 2 kategóriában és 2 korosztályban lehet benyújtani:
1. kategória: vers 1. korosztály: középiskolás (14-18 éves)
2. kategória: novella
2. korosztály: ifjúsági (19-25 éves)
Pályázat beküldése: Az alkotásokat az előválogatást
végző Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esélyek Házába kell
benyújtani 2011. május 2-ig, ahonnan minden kategóriában és korosztályban a legjobb alkotás kerülhet tovább
az országos értékelésre. A pályázatokat .doc kiterjesztésű
(Word) fájlformátumban kizárólag elektronikusan a eselyek@eselyekhazaszolnok.t-online.hu címre lehet benyújtani maximum 10 000 karakter terjedelemben (szóközökkel
együtt). A pályázatokon tüntessék fel a pályázó pontos elérhetőségét és a kategória és korosztály számát is.

Közhírré tétetik!

Majális a sportpályán Május 1-i programok
05:00 -10:00
10:00 -12:00
14:00 -16:00
17:00 -

Zenés ébresztő (községben)
Játékos sportversenyek
Népi játékok vetélkedője
Ágas SE-Tass bajnoki labdarúgó mérkőzés

II. Mohácsy Ferenc
Pingpong Verseny
2011. 03. 26-án
megrendezésre
került a második
Mohácsy Ferenc
Pingpong Verseny. A délután
kezdődő versengésre nyolc játékos nevezett és
kezdte meg a játékot. Első helyezett ismét Törökfalvi Bence
lett, aki az arany trófea és érem mellett a Mohácsy Ferenc
Vándorkupát is magával vihette. Második helyezett Kemencei József, harmadik helyezett Garaczi Zoltán ők egy-egy szép
éremmel térhettek haza. Gratulálunk a versenyzőknek.
A következő pingpong bajnokság időpontját az Ágasegyháza Napló következő számában közöljük.

Dupla fellépés

Az új tagokkal kibővült
hastáncos csapatunk nemrég fejezte be új koreográfiáját. Így 2011. március 26-án
több felkérésnek is eleget
tehettünk. A „régi” csoport
Izsákon lépett fel az ötödik
alkalommal megrendezésre
kerülő Táncfesztiválon (Berkiné Zsuzsa, Búsné Klári, Berki Bogi, Bódog Réka, Jancsó Mónika). A többiek Yasmillah-val
és Édával a Malom Központban szerepeltek az V. Fringe Fesztiválon (Sipos Krisztina, Sipos Tündi, Horváth Flóra, Völgyesi
Andrea, Ladányi Zsanett).
Jancsó Mónika

1749 - segélyvonal. A japán katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Hívásával 200 forinttal támogatja a rászorultakat.
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Orgoványi matematika verseny
Alsó tagozatos tanulók adtak számot a matematikatudásukról az orgoványi általános iskolában március 23-án. Kecskemét
környéki települések iskolásai vetélkedtek. Iskolánkat Váradi
Renáta, Cseh Kristóf, Németh Viktor 3. osztályos és Berta Alexa,
Józsa Gábor, Kókai Milán 4. osztályos tanulók képviselték. Szép
eredményt értek el. Cseh Kristóf és Józsa Gábor is az első helyen
végzett.
Lakitelek Népfőiskola
Harmincnyolc általános
iskola kereken száz versenyzőjének részvételével
rendezték meg március 910-én, a Lakitelek Népfőiskolán a kisnyelvészek Tollas
Tiborról és a kismatematikusok Kovács Lajosról elnevezett, sorrendben hetedik levelezős versenyének
döntőjét. A vetélkedőn a Bács-Kiskun megyei kisiskolák mellett,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei, délvidéki, erdélyi és felvidéki intézményekből is szép számban érkeztek versenyzők A kisdiákok
négy korcsoportban és négy kategóriában mérték össze tudásukat. A döntőt négyfordulós levelezős verseny előzte meg,
melyben 392 diák vett részt. A levelezős verseny eredménye
alapján hívták meg az előselejtezőkben résztvevő intézmények
egy-egy harmadikos és negyedikes kisnyelvész, illetve kismatematikus diákját. A gyerekek szerdán a Népfőiskolával ismerkedtek, uszodában voltak és sokat játszottak.
Iskolánkat képviselő tanulók derekasan helytálltak, hiszen matematikából Józsa Gábor (4.o.) 7., Cseh Kristóf (3.o.) 9., magyarból Vincze Ruca (3.o.) 9., Simon Zoltán 21. helyezést ért el.
Jakabszállási helyesírás verseny
Alsó tagozatos tanulók adtak számot a helyesírótudásukról
a jakabszállási általános iskolában március 25-én. 18 Kecskemét
környéki település iskolásai vetélkedtek. Évfolyamonként 43-45
versenyző indult. Iskolánkat Hajnal Mirjam, Törökfalvy Alexandra, Sipos Mátyás 2. osztályos, Váradi Renáta, Cseh Kristóf, Vincze
Ruca 3. osztályos és Berta Alexa, Gömöri Márta, Simon Zoltán
4. osztályos tanulók képviselték. A 2. osztályosok szerepeltek a
legjobban. Hajnal Mirjam 8., Sipos Mátyás a 12. helyezést érte el,
így a csapatversenyben az 5. helyezést érték el.
Tavaszváró focikupa Ballószögön
Március 31-én és április 1-én négy korosztállyal vettünk részt
a focitornán. A 3.-4. osztályosok és az 5.-6. osztályosok között
egyaránt a harmadik helyen végeztünk. A 8. osztályosok és a
túlkoros tanulók versenyében minden mérkőzésünket megnyertük, így ezekben a korcsoportokban megnyertük a tornát.
A győztes csapatok tagjai: Kovács Milán, Balogh Márk, Tapodi
István, Laczi Bence, Utasi Ferenc, Kalmár Ádám, Kovács György.
Utasi Ferenc és Kalmár Ádám gólkirály lett.
Ártim János

Áldás vagy átok?
- avagy zaklatások a világhálón
Községünk tanulói és fiataljai csakúgy, mint az átlagos magyar
gyerekek a nemzetközi élmezőnyben „nyúzzák” az internetet.
Nem is gondolunk rá, mennyire kiszolgáltatottakká válnak. Belépnek a virtuális világba, de többnyire fogalmuk sincs, hogyan
védhetnék meg magukat az ottani visszaélésekkel szemben. Itt
pedig szüleik sem igen védhetik meg őket: ők ugyanis még tájékozatlanabbak.
A következő tanulságos történetet én is a neten találtam....
Vajon miért érzem úgy, mintha „rólunk” vagyis a mi csemetéinkről írták volna?
„- Noémi jó pár „felvágós” képet tett fel facebookos adatlapjára. Több tucat felvételen pózol strandon, éppen csak ébredező
nőiességét hangsúlyozó bikiniben, vagy éppen miniszoknyában,
kivágott pólóban, nagylányos beállásokban szédíti a kamerát,
na meg a weboldal közönségét. Mindössze 11 éves, vagánynak
és jó bulinak gondolta a felvételeket, bele sem gondolva gyermekfejével abba, hogy nemcsak kortársai szemében nő majd
az imidzse. Először csak fura, számára ismeretlen rajongók jelentkeztek, ez még az elején tetszett is neki. Idővel azonban
egyre durvább megjegyzések kerültek az üzenő falára, de már
a telefonjára is érkeztek a kéretlen levelek.
Mígnem egyszer csak kiderült: „elszabadultak” a hálón Noémi képei. Megannyi pedofil portálra kerültek föl s sorakoztak
a több ezer gyereklány, sőt fiú amatőr fotói között. Nézegetik,
de már nemcsak az osztálytársak, barátok és barátnők, hanem
meglett, felnőtt emberek, s egészen más céllal, mint, ahogy azt
Noémi valaha gondolta volna. Vagy csak - most, hogy már tud
róla - akár felfogni is képes lenne. Az esetében gyors intézkedé-

sek történtek, ma már kikerültek a felvételek az illetéktelen kezekből, Noémi pedig a közösségi oldalakról. Hamar szembesült
a virtuális világ piszkos oldalával, még ha nem is értette még, mi
történik vele, azt tudta: ezt többet nem akarja átélni.”
A minap egy kislány jött be hozzám sírva az irodába. Kérdésemre elmondta, hogy „válasz”leveleket kap a neten, és fogalma sincs, mire válaszolnak az iskolatársai. Egy kis nyomozásba
fogtunk Jánossal. A következő dologra derült fény: egymás
jelszóit felhasználva a gyerekeink más nevében sértő, megalázó, durva üzeneteket küldözgetnek ismerőseiknek. Elmondásuk
szerint vélt vagy valós sérelmeiket így torolják meg egymáson.
Agresszió, vagy játék? A félelmetessége pont ebben rejlik, mert
először játék, majd a láthatatlanság paravánja mögé rejtőzve
olyan erőt adva bárkinek, sokszor olyan vágyott tulajdonságokkal ruházzák fel magukat melyek első lépései a torz személyiség
kialakulásának. Én féltem őket, biztos vagyok benne, a szüleik sokkal, de sokkal jobban féltik őket! Teljesen más veszélyek
fenyegetik az ifjúságot, mint 20-30 évvel ezelőtt. És talán nem
tévedek abban, hogy veszélyesebbek a WC-ben vagy a kiserdőben elszívott cigarettánál. Aki nem hiszi, járjon utána- tartja a
mondás: egy-egy hirtelen jött meglepetésszerű látogatás amikor a gyermekünk netezik...!? Érdekes dolgokkal találkoznánk.
Persze, amiről nem tudunk az nincs is!? Ha mégis vesszük a bátorságot és rajtaütés szerűen felolvastatunk néhány levelet csemeténkkel, van esély arra, hogy még időben segíteni tudjunk,
hogy beszélgessünk ezekről, a rájuk leselkedő veszélyekről.
Riogatás helyett beszéljenek a tények:
Lesben a pedofilok, vadásznak a sorstársat kereső betegek
Legutóbb szexuális zaklatásra és pedofíliára is ösztönöző magyar internetes oldalt lepleztek le a hatóságok. Fiatal, 18 év alatti lányok erotikusnak tűnő képeivel van tele a weboldal. Amit
sokszor ők maguk mobillal fotóztak. Saját magukról. A nevük és
lakhelyük fent van a honlapon, ezért kimerítik a szexuális zaklatás tényállását. Az internetes tartalmakat vizsgáló szövetség
lépését több bejelentés is érkezett, hogy a képeket az oldal jogtalanul gyűjtötte össze. Ráadásul itt szex-hirdetések is vannak. A
képek alatti hozzászólások pedig durván a szexről szólnak. Az
oldal hatszáznál is több illegálisan másolt képet tartalmaz. Sőt a
látogatóit arra buzdítja, hogy ha találnak közösségi oldalakon
kiskorú, magukat kellető lányokat, küldjék el nekik.
Intim képek bosszúból
„Szülői bejelentések után egy internetet vizsgáló szövetség
megtalálta, az egyébként rejtőzködni próbáló tulajdonosokat,
és több képet sikerrel le is vetetett velük. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa pedig felfüggesztette a magyar elérhetőségüket. A
képek egy része mégis látható, mert az oldal tulajdonosai már
egy amerikai internetszolgáltató cégen keresztül működnek.
Az adatvédelmi biztos szeptemberben már feljelentést tett a
honlap ellen, amely a felhasználóknak lehetőséget biztosított
korábbi barátnőik lejáratására, illetve személyes adataik és fotóik közlésére. A hatóságok ezt követően törölték a portálon
fellelhető adatokat, amelyek szintén egy amerikai szerveren
továbbra is elérhetők. Intézkedtek már öngyilkosságra buzdító,
vagy éppen az anorexiát, kóros soványságot népszerűsítő honlapokkal szemben is.
Szülők, potenciális áldozatok figyelem: ha zaklatnak, jelentsd!
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány egy éve az Internet
Helpline szolgáltatásával nyújt segítséget az internetes zaklatás,
bűncselekmény áldozatainak. Táler Orsolyát, a szolgálat pszichológusát is rendszeresen hívják a segítségre szorulók. Az ő
tapasztalatai szerint: leginkább a kortársak, osztálytársak, ismerősök gonoszságának vannak a gyerekek kitéve. Nincsenek tisztában a felvételek, majd azok használatának etikájával, gyakori,
hogy az érintett tudta nélkül készülnek viccesnek gondolt felvételek, amiket aztán az interneten terjesztenek. Ők jó tréfának
gondolják, a kiszemeltnek viszont komoly traumát okoznak.
Persze van amikor ez tudatos: pl. párkapcsolatból kilépett lány
szembesült a korábban nyilván csak maguknak készült felvételekkel a közösségi portálon. Ezek ugyan a hatósági beavatkozás
következtében ugyan lekerültek az internetről, a szégyen és a
lejáratás érzése megmaradt. De egy sor más típusú visszaélésre
is lehetőséget ad az internet.
Kedves szülők, a gyermeknevelés komoly, felelősségteljes áldozatokkal, lemondással járó csodálatos feladat, amit tudatosan, vagy nem, mindenki felvállalt, amikor családot alapított. Az
óriási lehetőségek mellett, amit az internet nyújt, bizony résen
kell lennünk, hogy gyermekünk teste-lelke ne sérüljön! Ne szégyelljük, hogy be sem tudjuk a gépet kapcsolni, nem baj, ha
kinevetnek, mert nem tudjuk kimondani: fészbuk vagy ilyesmi.
Drága anyukák, óvjuk meg őket ezektől a veszélyektől!
Folytatjuk!
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

Farsang az óvodában

Február 22-én rendeztük meg a farsangi mulatságunkat, melyet
nagy várakozás előzött meg.
Az előkészületekkel már mindannyian ráhangolódtunk a várva várt eseményre. Sokat beszélgettünk a hagyományokról, télbúcsúztató dalokat, mondókákat, verseket tanultunk. Közösen
készítettünk szebbnél szebb, színesebbnél színesebb álarcokat,
maszkokat. Táncokat tanultunk, tréfás mondókákat mondogattunk. A jó hangulatot vidám zenés gyermekműsor alapozta meg.
Aztán kezdődhetett a nagy mulatság. Nagyon sok ötletes jelmezt
láthattunk, amelyek az ügyes kezü anyukák munkáit dicsérték.
Kedvencünk a „kis púpos öregasszony volt” de láthattunk csikósokat, tündéreket, pillangókat, kalózt, pókembereket és még
számtalan más jelmezt. Nem maradtunk éhesek, és szomjasak
sem, mert rengeteg finomsággal látták el a gyerekeket a szülők.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki hozzájárult a
délután sikerességéhez!
Zakarné Salamon Anita

FELHÍVÁS!

Értesítem Ágasegyháza lakosságát, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, nevelési év kezdő
napjától (2011.09.01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt
venni. Az óvodai jelentkezés 2011. április 27-29.-ig tart.
- Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen és vigye magával:
saját és gyermeke lakóhelyét - ill. tartózkodási helyét tartalmazó
igazolványt
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumokat
- amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az
ezt igazoló szülői nyilatkozatot.
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyben az óvodai felvételt is.
A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz
döntést az intézmény vezetése.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Dr. Fazekas István
jegyzőnek címzett, de az óvodában leadott felül bírálati kérelmet
nyújthatnak be. Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.) Korm. rendelet
szabálysértésnek minősíti, és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
rendeli büntetni.

Mesedélután a Faluházban

Az idén március 25-én tartottuk a már hagyományos kulturális
napot a Faluházban. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek
erre a napra. Az óvoda apraja-nagyja szerepelt. A nagyobbak
eljátszották „A répa és a Világszép kecskebéka” című mesét, a
kisebbek pedig Gyermeklakodalmast adtak elő. Köszönet a szülőknek a jelmezek elkészítéséért és Virág Tibornak, aki hozzájárult a menyasszonyi csokor felajánlásával az est sikeréhez. Tiszta
szívből köszönjük a gyerekek nevében az adományokat (22.000
Ft-ot), mellyel az óvoda logikai játékkészletét fogjuk bővíteni.
Farkasné Józsa Marianna óvodavezető
További programjaink:

Ápr. 22.
Ápr. 27-29.
Máj. 6.
Máj. 10.
Máj. 31.
Jún. 3.

Föld napja
Óvodai beiratkozás
Anyák napi ünnepség
Madarak és fák napja
Gyermeknapi kirándulás
Óvodai ballagás
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Szociális Gondozási Központ
A tavasz megérkezésével nem csak a természet kapott új
lendületet hanem intézményünk életében is felgyorsultak
az események, megújultak a díszletek és újabbnál újabb
ötletek születnek, hogyan is tehetnénk kellemesebbé, színesebbé, élvezetesebbé az itt együtt töltött időt. Néhány
ízelítő a programjainkból:
Tanyafórum
Mint általában minden
tavasszal idén is megszervezésre került a tanyafórum ahol Sipos Krisztina
tanyagondnokunk mutatkozott be és számolt be a
továbbképzésen szerzett
tapasztalatairól.
A
nagyböjt
kezdetét templomlátogatással ünnepeltük
meg. Hamvazószerdán az Izsáki
nagytemplomba látogattunk
el ahol újabb
ismeretekkel
bővíthettük
tudásunkat
a
templom történetének megismerése kapcsán.

Március 15-i nemzeti
ünnepünkre nagy készülődés volt jellemző.
Klubtagjaink együttesen készítették a
díszleteket, zászlócskákat és szavaltak verseket az emlékműveinknél.

Meghívó

CSATLAKOZZUNK MI IS!
A FÖLD NAPJA alkalmából
szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját
2011. 04. 22-én 9 órai
kezdettel
a Szociális Gondozási
Központ által szervezett

A jó idő megérkezésének örömére szabadtéri sétát
szerveztünk az erdőbe, ahol még a
nehezebben mozgó klubtagjaink is
remekül érezték
magukat.

KERÉKPÁRTÚRÁRA
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Programjaink
A húsvéti ünnepekre készülődve
az intézményünk
előtti díszletek is
felfrissültek és az
időszaknak megfelelő arculatot kaptak.
Vas Gabriella

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágas-egyházán.
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

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.

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.
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.
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

Egészségügy
A Stressz hatása az
egészségünkre
A stressz, mint fogalom
elég új-keletű és nehezen
meghatározható. Az emberiség története során is
jelen volt, együtt fejődtünk
vele, de más jellege volt
mint manapság. Régen is
érték
stressz hatások a szervezetet, de teljesen más
hatása volt, mint napjainkban. Ez leginkább a stressz
folyamatosságának és adagolásának köszönhető. A
stressz tipikusan egy újkeletű urbanizációs betegség.
Nem egyszerű betegség,
hanem betegségek sorozatának elindítója lehet. Az
életritmus megváltozása, a
mindennapok felgyorsulása, a számtalan információ
bevétele melyet egy idő
után képtelen az emberi
agy befogadni, mind hozzájárulnak a későbbi stressztünetek kialakulásához. Az
információk a médiából
(televízió, rádió, internet,
reklámok, plakátok stb.) elözönlik mindennapjainkat,
többé már alig lehetséges
kiszelektálni mely információra is van szükségünk és
melyik csak felesleges.
Mindenkit, minden helyzetben érnek stressz hatások, a kulcs abban van,
hogy ki milyen képességet
fejlesztett ki (vagyis kiben
milyen képességet fejlesz-

tettek ki a szülők), hogy sikeresen megküzdjön ezekkel a helyzetekkel. Ha egy
egyénnek nincsenek megfelelő problémamegoldó
módszerei, a sorozatos
stressz helyzetek, összeomláshoz, depresszióhoz vezethetnek.
A stressz levezetésre tudatosan kell figyelni, nem
szabad luxus dolognak tekinteni. Mindenkinek meg
kell találnia azt az elfoglaltságot, amivel ki tudja
kapcsolni az agyát és félre
tudja tenni a mindennapi
problémákat. Ha nem vagyunk képesek akár napi 1
órára is kikapcsolni, hanem
folyamatosan a problémákon rágódunk egyszer az
agyunk megálljt fog parancsolni, és többet nem lesz
hajlandó információkat feldolgozni, megmakacsolja
magát.
Természetesen a stressz
nem csak a mentális egészségre jelent veszélyt, összefüggésben van a fizikai
megbetegedésekkel is (a
kettő nagyon erősen összefügg).
Többszörösen
bizonyított tény, hogy a
lelki megbetegedések kapcsolatban állnak szív- és
érrendszeri betegségekkel,
influenzával, allergiával.
A stresszre való reakció
biológiailag mérhető, és

nagyon összetett folyamat:
megnövekedett
vérnyomás, felgyorsul a szívverés,
megváltozik a verejtékezés mértéke (ezzel a só-víz
háztartás), a tápcsatorna
ereiből a vázizomzat felé
terelődik a vér, a lép és a
csontvelő kipumpálja az ott
lévő vért stb.
Ha a stressz helyzet huzamosabb időn keresztül
fennáll, folyamatossá válik
ezen reakciók megjelenése,
tehát a magas vérnyomás
állandóan fennáll, tartósan
emelkedetté válik. Az erek
egy idő után már nem lesznek képesek rugalmas falukkal biztosítani az állandó ritmust. Így kialakulhat
a teljesen szabályozatlan
szívverés (szívritmuszavar).
A tápcsatornában vérellátási zavar miatt fekélyre
való hajlamosság alakulhat
ki.
Az immunrendszerre való
hatása szintén jelentős, szerepet játszhat olyan betegségek kialakulásában, mint
a különböző allergiák, felső-légúti megbetegedések,
bőrfertőzések, hajhullás. Az
idegrendszerre való hatásai
az állandó idegeskedés, türelmetlenség, ingerültség.
Következő havi cikkemben folytatom és összeszedem a stresszel kapcsolatos
főbb, fontosabb gondolataimat.
Dr.Dull István
háziorvos

1749 - segélyvonal. A japán katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Hívásával 200 forinttal támogatja a rászorultakat.
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb
keresztény ünnep és egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi év
ünnepeinek sorában. A húsvét
ünnepét megelőzi a virágvasárnappal kezdődő nagyhét. Virágvasárnapon arról emlékezik
meg az egyház, hogy Krisztus
pálmaágakat lengető tömeg
éljenzése közepette vonult be
szamárháton
Jeruzsálembe.
Ezen a napon barkaágakat
szentelünk a templomba. /
Nagycsütörtökön az esti szentmisén az Eucharisztia, az utolsó
vacsora megünneplése történik, amikor Jézus elbúcsúzott
tanítványaitól és a hagyományok szerint megalapította az

Oltáriszentséget. A szentmise
végén oltárfosztással szemléltetjük Jézus az Olajfák-hegyi
elhagyatottságát és elfogását.
Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának
a napja. Ezen a napon sehol a
világon nem tartanak szentmisét. A passiót olvassuk fel a
templomban és a keresztleleplezéssel idézzük Jézus keresztre
feszítését. Nem szól hangszer
a szertartás alatt. A haragok a
katolikus templomokban nagypénteken és nagyszombaton
hallgatnak. Nagyszombat a böjt
és a gyász utolsó napja, ennek
estéje már a húsvét vigíliája, este
emlékezik meg a keresztény
világ arról, hogy Jézus - amint

azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap
hajnalán feltámadt halottaiból.
A húsvéti tűz meggyújtásával
kezdetét veszi az örömünnep
az emberiség megváltásának
ünnepe. Valójában keresztény
őseink nagyszombat éjszakáját
virrasztással töltötték zsoltárokat énekelve. Ekkor keresztelték meg az új jelentkezőket.
Mid a három napon du. 5 órakor kezdjük a szertartást.
Kereszténynek lenni - ma és
mindenkor - annyit jelent, hogy
élő kapcsolatban vagyunk-e a
feltámad Krisztussal. Húsvét
ünnepe őrizzen és erősítsen
meg a feltámadt Krisztusba vetett hitben és az ő békéjében.
Farkas János plébános

Református jelképek:
IV. a kehely
Mi a kehely? A kehely (görög poterion, latin calix) 3
részből álló ivóalkalmatosság:
áll a talpból (pes), a kupából
(cuppa) és a kettőt összekötő fogantyúból (nodus).
A kehely természetesen
szorosan kapcsolódik a borhoz. A bor fontos itala volt
az ókori izraeli embernek,
akár csak a sör. Mindkét
ital fogyasztásának évezredes hagyománya van a
Közel-Keleten. A bor jelenti
a vidámságot, az életerőt,
jelképezi az emberi munkát,
hiszen a szőlő megmunkálása az egyik legfáradságosabb
munka. (Ezt az Ágasegyházán élők is tudják, hiszen sok

ember foglalkozik szőlőműveléssel.) A kehely így egyrészt jelenti a bort, de ennél
sokkal többet is, hiszen a
bort elég lenne pusztán egy
szőlőtőkével vagy szőlőfürttel ábrázolni. Mit jelképez a

kehely? Természetes az úrvacsorát, hiszen a reformáció tanítása az úrvacsoráról
olyan sarkalatos pont volt,
amit ma is hűen őrzünk. Hitünk és meggyőződésünk
szerint az úrvacsorában Jézusra emlékezünk, ahogy
azt Ő meg is hagyta a tanítványainak („...Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”).
A kehely így emlékeztet az
emberi munkára, de legfőképpen emlékezés a Názáreti Jézus megváltó munkájára,
értünk kiontott vérére.
Dr. Egeresiné
Szűrszabó Anikó
lelkész

Civil szervezeteink életébõl

Költészet napja Kunszálláson

Fellépőink voltak: Farkas
Lászlóné, Kókai Józsefné,
Kurucz Sándorné,
Újszászi Lászlóné és Ungor
Istvánné voltak. Az ünnepség végén szép könyveket
kaptak.
Mindannyiunknak nagyon
tetszett az az összefogás,
mellyel megszervezték ezt a
nagy eseményt. Jó volt látni,

Sokadszorra kapott klubunk meghívást a híres
kunszállási Költészet napi
rendezvényre, melyen mi a
legnagyobb örömmel vettünk részt. Megérkezésünk
után Tóth Istvánné Marika,
az ottani klubvezető régi
ismerősként üdvözölt bennünket, és megmutatta
nekünk a nem régen méltó
helyére (szülői házba) költözött Dr. Gyöngyösi Mátyás
Helytörténeti Gyűjteményt.
Nagy szeretettel mutatta meg a régi tárgyakat,
ismerve azok felajánlóit
személyesen is, egyikhezmásikhoz kis történeteket
fűzve. Marikának az élete
a klub és a gyűjtemény,
melyeknek vezetője is egy
személyben. Sok érdekes
történetet mesélt a névadóról, a köztiszteletben
álló doktor úrról, annak
emberségéről, a falusi emberek szeretetéről, és arról,
hogy milyen szigorúan utasította vissza a „hálapénzt”.
Ez utóbbi cselekedet kisebb
derültséget váltott ki a hallgatóságból...
Az egyik szobasarokban
egy tárlóban láthatók a
névadó személyes tárgyai
és munkaeszközei. Büszkék
lehetnek a kunszállásiak
gyűjteményükre! E kiegészítő program folytatódott
a faluházban a festménykiállítás megtekintésével.

Felhívás a lakossághoz!

Ebben az évben már kettő olyan bűncselekmény történt településünkön, amely az érintett lakosoknak meglehetősen nagy anyagi veszteséget
okozott. Az első, egy idős házaspár a kialkudott árért nem megfelelő árut
kapott. Sajnos a második bűncselekmény, amely április 6-án történt. Ez egy
trükkös rablás volt. Azzal keresték fel a későbbi károsultakat, hogy segélyt
hoztak az önkormányzattól, terményt és 10.000 forintot. Ezt át lehet venni,
csak 20.000 címletből vissza kellene adni egy 10.000-est. Ami még gyanakvóvá kellett volna, hogy tegye az áldozatot az az, hogy a hozott termények zsákjait visszakérték. A zsákok ürítésével terelték el a házaspár figyelmét. Mondhatjuk
azt, hogy ennek a trükknek már szakálla van! Ennek ellenére mégis sikerült a csibészeknek az
idős házaspárt jelentősen megkárosítani. Mit lehet az ilyen helyzetekben tenni?! Legyünk gyanakvóak az idegenekkel, ne engedjük be őket a házba, de még az udvarunkba sem. Ha mégis
bejönne, akkor egy pillanatra se hagyjuk magára. Ne dőljünk be az ilyen ócska trükköknek!
Próbáljunk odafigyelni mi is az idősekre, szomszédokra. Menjünk oda, írjuk fel a rendszámot.
Beszéljünk velük, ezt nem szeretik, megzavarja őket. Vannak emberek a lakosság között, akik
az én, illetve az általam vezetett egyesületet erős kritikával illetik. Az egészséges bírálatot elfogadom olyan embertől, aki maga is tesz azért, hogy a faluban nagyobb legyen a közbiztonság!
Önök, bírálók higgyék el azt, hogy sem én, sem a többi 50 polgárőr társam nem szenved álmatlanságban, nem azért csináljuk. Hanem azért hogy mi megpróbáltunk, illetve próbálunk tenni a
falu biztonságáért! Be lehet állni a csapatba, és utána másként fogja látni a dolgot!
Kókai Sándor Ágasegyházi Polgárőr Egyesület Elnöke

A nagyteremben elfoglaltuk helyeinket, majd következtek a köszöntők és a
zsűri elnökének bemutatása. Ez utóbbi azért is érdekes, mert a hölgy nyolc éves
korában elkerült Nyíregyházára, és minden évben
„hazajön”, hogy elláthassa
a zsűri elnöki tisztséget.
Ezután
következett
maga a verseny. Az idén
kissé másképpen alakult,
ugyanis csak szavalatok és
énekszámok szerepeltek a
programban, míg az előző
években vidám jelenetek
is. Huszonnyolc produkció
hangzott el. Legelsőnek
az ágasegyháziak léptek
a színpadra, s adták elő a
verseket és a dalcsokrot.
Igen jól mutatott a három
énekesünk a díszes fellépő
ruhában, olyan dalokat előadva, melynek szövegében
az Ágas név is elhangzott. A
két versmondónk is nagyon
ügyes volt, köszönjük nekik
és büszkék voltunk rájuk.

hogy az ottani klub tagjai
egy emberként dolgozott
a sikerért. A szünetekben
megvendégeltek bennünket hagymás, retkes, uborkás zsíros kenyérrel, meleg
teával és kávéval. A helyi
pékség ajánlotta fel a friss
kenyeret, Izsákról hozták az
ajándék pogácsát, s nem is
beszélve a rendkívül finom
babgulyásról, amit egy helyi
házaspár főzött.
A vendégfogadás, vendéglátás és szervezés magasiskolájával szembesülhettünk ezen a nagyon
kellemes,
emlékezetes
napon.
Kunszállásiak, köszönünk
mindent!
Itthon a Nefelejcs Nyugdíjas Klub április 11-én szintén
megrendezte a házi szavalóversenyt nagy érdeklődés mellett. A versmondók
szép oklevelet kaptak szereplésükért.
Szórád Istvánné
krónikás

Hová repül az ifjúságunk?
Rácz Renáta rovata

„Ez a játszótér itt az én birodalmam”

Április van. Egyre szebb, naposabb idők jönnek. Vasárnap délután a család szívesen
csinál programot a játszani
szerető lurkóknak, amire legalkalmasabb helyszín a mi
játszóterünk. Tavaly a Kovács
Kinga Emlékalapítvány által
szervezett tábor önkéntesei
szívükön viselték a játszótér
állapotát, gyönyörűen, felújítva adták át a szórakozni kívánó apróságoknak. Szomorúan
veszem, hogy ez az állapot
nem tartott túl sokáig, ahogy

sajnos a mi kis falunkban ez
történni szokott. Nem olyan
régen kilátogattam a játszótérre, ahol a játékok fele már
használhatatlan, vagy veszélyes a gyerekekre nézve. Ami
leginkább bosszant, hogy nem
a gyerekek által agyonhasználtság miatt mentek tönkre
ezek a játékszerek, hanem a
tinédzserek éjszakai kikapcsolódása miatt. Eddig erre használták a parkot, de a fák felkopaszítása óta nem elég zárt,
így maradt a kicsik számára

Kincsvadászok figyelem!
Hol van az Eiffel-torony? Mi
Ausztria fővárosa? Mi is az az
Európai Unió? Idén májusban
harmadik alkalommal rendezi
meg a Kovács Kinga Emlékalapítvány az Európa-napi Kincskereső Vetélkedőt, ahol ezekhez hasonló kérdések várják
a nebulókat. Általános iskolás
csapatok mérhetik össze tudá-

sokat, ahol nem csak Európai
Uniós, hanem természettudományi és kulturális ismereteiket
is bővíthetik május 7-én. A vetélkedő végén csapatépítő nyereményekre lesz lehetőség licitálni. Mint minden évben, idén
is részt veszek a programon,
mint az Alapítvány önkéntese,
bár az általános iskolás kor-

létrehozott, jól eldugodt tér.
Természetes, hogy nincs anyagi fedezet minden évben teljes
helyreállításra, ezért kellene
nagyon vigyázni a közösségi
értékekre, hogy gyermekeinknek legyen egy hely, ahol mindig biztonságban, felhőtlenül
tudjanak játszani, önmaguk
és szüleik örömére. Megoldást
én nem tudok. Nem is az én
feladatom, de mindenképp
figyelmébe ajánlom mindenkinek a placc sorsát, váljon ez
közüggyé.
osztályból már kicsúsztam, de
érdekes, hangulatot visszaadó
fotókkal segítem a megmérettetés élményeit visszaadni. A
csapatok regisztrálása már lezárult, a kuratórium tagjai szeretettel várják az érdeklődőket,
szórakozni vágyókat egyaránt.
Töltsük hasznosan és jókedvűen a szombati napot, a szórakozás és tudásunk gyarapítása
jegyében.

1749 - segélyvonal. A japán katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Hívásával 200 forinttal támogatja a rászorultakat.
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Húsvéti köszöntő
Életem legszebb rózsája
Húsvét másnap virradtán, szívem üzent nékem
Egy kislány vár rózsával, hogy én megöntözzem
Locsoltam is szívesen, szívem súgta versem
Ibolyaszín ruhámban, ibolyát tűzettem
Közelembe hajoltál, s lelkemmel éreztem
E virág, mit kitűztél, reményt adott nékem
Őriztem e kis csokrot, mert mikor ránéztem
Téged s az illatodat tükrözte énnékem
Szerelem mámorában piroslott az arcom
Tudtam, hogy e rózsácskát, nékem kell gondoznom.
(2002. március 29.)

Makula Józsefné

Makula Józsefné kedves versével kívánunk kellemes
húsvéti ünnepeket minden kedves olvasónknak.

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
Tűzoltóság központi ügyelet: 105

Éljen Május elseje - a munka
és a szerelem ünnepe
Nosztalgiával gondolhatunk vissza sokan a május 1-jei
ünnepekre, amikor részt vettünk a felvonulásokon, kimentünk a majálisba, boldogan élveztük a színes kavalkádot.
De honnan is ered május elseje, hogyan lett a munka ünnepe? A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak
által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó ünnepség,
hivatalos állami szabadnap, mely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni. Hasonló tartalommal katolikus ünnep is, Munkás Szent
József, a munkások védőszentje tiszteletére.
Itt van május elseje,
Énekszó és tánc köszöntse!
Zeng és dalol az élet,
Szállj csak, zeneszó, ének,
Ébresszed a magyar népet!

Anyák napján

Szívünk melegével köszöntjük az édasanyákat,
nagymamákat, keresztanyákat és
az édes-mostohákat, kik szeretettel
óvják életünk minden lépését.
Türelmük határtalanságával
nevelgetnek bennünket.
Köszönjük!

Rejtvénypályázatok
Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak (3)

Május 5-ig, most add le az összegyűjtött megfejtéseid testvérvárosunk címerével a könyvtárba! A helyes megfejtőknek
nagy meglepetésben lesz részük!
Melyik figurának mi lehet a német neve? Írd be a megfelelő négyzetekbe a megfelelő betűket!
a) Nussknacker b) Schwibbogen c) Räuchermann d) Pyramide e) Vugelbeermann

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.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
Születés nem volt.
Esküvő nem volt.
Meghalt:
Tapodi János (33)
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

Huszárikné Kiss Emőke

Múltunk - Tudja-e?

SUDOKU

1. Ki volt az az ágasegyházi háziorvos, akit, ha beteghez hívtak, legtöbbször vitte magával demizsonját és
hegedűjét is?

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

a. Dr. Tóbiás Károly

b. Dr. Bélei Gyula

c. Dr. Gyuris Dávid

2. Ki volt az alábbi személyek közül fölrendező bizottsági elnök?
a. Horváth Gyula

b. Horváth József

c. Potoczki István

3. Ki volt tanácselnök 1956-ban Ágasegyházán az alábbi
személyek közül,
a. Illés István

b. Losonczi József

c. Ugi-Rácz László

4. Ki volt az az ágasegyházi hölgy, aki „körmös traktorral” szántott, vetett, és traktorával cséplésnél is közreműködött?

a. Balla Antalné Juliska b. Szabó Imréné Rózsika c. Lévai Istvánné
Rózsika

5. Ki ért el első helyezést a 2002-ben megrendezett falunapon „süteményversenyben” ?
a. Fekete Jánosné

b. Kis Gyuláné

c. ifj. Bolyki Jánosné

A pályázat beküldési határideje: 2011. május 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Március havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/a, 3/b, 4/b, 5/
c.
Helyes megfejtőnk: Kozma Józsefné Ágasegyháza, Petőfi
u. 11.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes
szórakozást.
Szórád István
ny.tanár

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2011. május 05.
Március havi pályázatunk nyertese:
Patik Miklósné Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky
u. 23.
A nyertesnek gratulálunk!
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