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Hagyománnyá vált találkozó
2011. június 18-án, közel 250 öregdiák zarándokolt az Ágasegyháza
puszta legidősebb iskolájának
poraira állított emlékoszlophoz.
A közel 100 évig fennállott iskola
diákjai emlékeztek a múltra. Oláh
Imre volt tanuló köszöntötte a
nagy számú megjelenteket.
Himnuszunk közös eléneklése
után Téglás Mihályné (Bencsik
Etelka) öregdiák szavalatát hallgattuk „Az én iskolám”-ról.

rokat, mellyel emlékezésre késztette őket: Itt állt egy iskola, az
ágasegyházi puszta első iskolája
1895-1982-ig. (Magam is sokáig
nyomoztam a titok kiderítésén,
de csak az oda látogatókkal találkoztam utam közben. Szerk.) Az
itt tanult diákok határozták el az
emlékoszlop felállítását és azóta
minden harmadik évben itt találkoznak emlékeiket felidézve újra
és újra. Fáradhatatlanul, megöregedve emlékeznek.
Az ünnepség után elzarándokoltunk az ősi „Daruháti” temetőbe.

Vorák József: Az én iskolám
Olyan az én iskolám is
Akárcsak a többi ház,
S mégsem olyan, mert abban a
Szellem lakik, a tudás.
Ott ismertem meg a könyvet,
A betűt, a számokat:
Ott szőttem a jövendőről
Szép és komoly álmokat.
Szeretettel gondolok rá
S ha előtte elmegyek,
Mint hű fia, tisztelettel
Meghajtom a fejemet.
Olyan az én iskolám is
Akárcsak a többi ház,
S mégsem olyan, mert abban a
Szellem lakik, a tudás.

Röviden

Az ünnepi megemlékezést Szórád Istvánné tartotta, aki itt kezdte életét, itt tanulta a betűvetést,
itt határozta el, hogy kitartó kemény munkával tanár lehessen
és visszajöjjön ide, oktatni a gyermekeket. Beszédében felvillantotta az iskola közel 100 évének
történetét, a pislogó petróleumlámpa fényétől, a gázlámpán át
az aggregátor fényéig, mely világosságot gyújtott a tanyákon
élők életében. Kérte, gyújtsunk
egy-egy szál gyertyát az első ta-

Megemlékezéseink:
Nyári napéjegyenlőség

Ez történt nálunk

nító Farkas Márton, és az iskola
utolsó tanítója, Zombori Jánosné
emlékére.
Az ünnepség „Emlékfa” ültetéssel folytatódott, a találkozók
megszervezőinek, Csabai Mihály
és Oláh Imre öregdiákok tiszteletére.
Fellebbentette a fátylat a titokról. Csabai Mihály rokona, Tóth
László gondozta odaadóan az
emlékhelyet, ahol mindig friss virág és messzire világító gyertya
fogadta az arra tévedt vándo-

Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti élet
Egyházi tájékoztatók

Múltunk tisztelete a jövõnk alapköve

Nem múltak el nyomtalanul az
őseinkről tartott előadások, a
nyugdíjas kirándulások, a gazdaköri határszemlék, melyek útvo-

nalai ne érintették
volna Ágasegyháza
első iskolájának emlékhelyét, és az ősi
„Daruháti” temető
felkeresését. Most
az öregdiákok találkozójának ünnepén
elkezdődött valami
nemes dolog, mely
reméljük folytatásra
talál.
Civil kezdeményezésre Oláh Imre és
Szórád István anyagi támogatásával és sok-sok szorgos kéz munkájával helyreállították a B. Szabó
család 100 éves kidőlt fakeresztjét.

A sírhalom környékét rendbe
tették és most ünnepélyes megszentelésére a találkozó keretén
belül került sor.
A vendégek 780 m zarándokút megtételével érkeztek az ősi
temetőhöz, a felállított új kereszthez. Farkas János plébános
köszöntötte a híveket, emlékeztetett múltunk tiszteletére és közös
imádság közben felszentelte az
önkéntes adakozók munkájának
gyümölcsét, a gyönyörű feszülettel. Az ünnepség Vassné Horváth
Franciska öregdiák szavalatával
és Szabó Irénke nemzetiszínű koszorújának elhelyezésével folytatódott.

„Szállj szívedbe, sirasd meg
Bűneidet; gondold meg:
Hogy az Isten fia vólt,
Aki érted így meghólt!”
(Faludi Ferenc:
A feszülethez-részlet)
Könnyekig meghatódva, emelkedett lélekkel ballagtunk vissza
a találkozó helyszínére, ahol a
vállalkozók jóvoltából szerény
vendéglátásban, felfrissülésben
volt részünk. Kötetlen beszélgetés közben előkerültek a régi
fényképek és újabb régi emlékek
villantak fel. Emlékeztünk.

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Gyermekeknek
Múltunk
Suduku

Borsodi Pálné

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
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Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Csendes útitárs!

Itt a nyár és sokan megtervezték már, hogy hol (miként) töltik a szabadságot.
Vannak akik szívesen utaznak külföldre míg mások
előnybe részesítik Magyarország látnivalóit, nevezetességeit. Döntsenek bárhogyan

is egy-egy jó könyv biztosan
belefér még a bőröndbe
és nem is kell érte a pénztárcánkba nyúlni, hiszen ismét új könyvek érkeztek a
könyvtárba.
Legyen szó vakációról, vagy
otthoni kikapcsolódásról egy
jó könyvvel gond nélkül elrepülhetünk akár a sivatag
száraz forró homokszemcséi
közé, vagy megmártózhatunk a tenger smaragd zöld
hűs habjai közt.
Bornemmiszáné
Varga Ilona

KAFF 2011

rónapjára (virágvasárnapra)
ezeket a mutatós és szemet
gyönyörködtető édességeket. A résztvevők megcsodálhatták egy grillázsbemutató
és kóstoló keretében a felsorakoztatott munkákat. A tortákat neves zsűrink értékelte:
Erdős Hanna Olimpiai-és Világbajnok cukrász, Gyarmati
Istvánné, Kiss Jánosné
Valamint mindenképpen
megemlíteném Lázár Juliannát, aki tartott egy kis technikai bemutatót azok számára,
akik kedvet kaptak egy kis
„grillázsvarázsláshoz”.
Vendégünk volt Ladányi
Ildikó cukrász, aki egy különleges karamellből készített
remekművet hozott erre a
különleges alkalomra.

Kiállított munkáikkal emelték rendezvényünk színvonalát:
Kállai Mihályné, Kobeláné
Tóth Erika, Pinczel Jánosné,
Gyarmati Istvánné, Nyerlucz
Lászlóné, Szmetena Katalin,
Szmetena Bettina, Bárány Jánosné.
Magyarországon e népi kismesterséggel kevesen foglalkoznak, de igen hatékonyan
és hagyományőrzően, szebbnél-szebb grillázsszobrokat
alkotnak az országban, és
mint kiderült Ágasegyházán
is figyelemreméltó darabok
születnek.
Köszönjük
támogatóink
segítőkész felajánlásit és a
szorgalmas kezek önzetlen
munkáját.
Balogh Ágnes

Sikeresen zárult

Idén 10. alkalommal jött
össze a magyar és nemzetközi animáció színe-java a
Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, amelyből Ágasegyháza is kapott egy-egy
szeletet. A kedves érdeklődők a Mohácsy Ferenc
Faluházban
tekinthették
meg az animációs kisfilmek
sorát, amelyek számos hazai és nemzetközi filmkészítők kezei közül kerültek
ki, így nálunk is sok kíváncsi
tekintetet mondhattak magukénak. A Kaff palettáján
számos filmet tekintethetett meg az ide ellátogató
saját korosztályának és érdeklődésének megfelelően.
Olyan rajzfilmeket, amelyek
nem csak a kisgyermekek

számára tanulságosak, a
felnőtt nézőket is gondolkodóba, elmerengésbe ejti.
A filmkészítők munkáját a
nagyközönség mellett több
generáció is díjazhatta. A
filmfesztivál települési felajánlása Gyarmati Istvánné
kézügyességét dicséri. Összegezve ezek az animációs
filmesek, rendezők mindazok akik az animáció varázslatát űzik ebben a pár
napban azon voltak, hogy
munkájuk segítségével elrepítsenek minket az álmok világába és varázslatos
meséket élhessünk át.
Ha csak egy pár perc erejéig is : „Legyen az animáció
mindenkié!”
Balogh Ágnes

Grillázsvarázs

A grillázs francia eredetű
szó, jelentése édesség, olvasztott cukorba kevert vajból, apróra tört mogyoróból,
mandulából vagy dióból, vékonyan kinyújtva, szobahőmérsékleten megszárítva.
Korabeli feljegyzések szerint

Mátyás királynak a nápolyi
Beatrixszel, 1476-ban kötött
házasságakor Budán tartott
lakodalmán, a hetedik fogás
pörkölt cukorból készült kert
volt, cukorból készült fákkal,
gyümölcsökkel és madarakkal. Ezután tulajdonképpen
csak a technikák, az egyedi
stílusok és sajátosságok, a különféle díszítési módok változtak, az alapanyag szinte
változatlan. Ezek a különleges szép költemények mutatósak egy lakodalmi asztalon,
az évfordulós ünnepeken,
húsvétkor,
karácsonykor,
ballagáskor illetve bármilyen
ünnepélyes pillanatban, ami
egy családban vagy rendezvényeken előfordul, ezért
faluházunkba is beloptuk a
tavaszköszöntő kiállítás zá-

Sikeresen zárult a TÁMOP 3.2.3, Építő közösségek Bács-Kiskun Megye három kistérségének 15 településén című pályázatunk
Programunk célja volt a közművelődési intézményrendszer
fejlesztése, a közoktatás hatékonyságának növelése a közművelődés eszközeivel, az iskoláskorúak bevonása új tanulási formákba és a hátrányos helyzetben élő felnőttek bekapcsolása
az élethosszig tartó tanulási folyamatba.
Konzorcium vezetője a Megyei Közművelődési Intézet, feladatai közé tartozott a projekt egészének koordinálása, nyilvánosság biztosítása, közművelődési szakemberek számára
képzések szervezése és megvalósítása
Konzorciumi partnerek:
A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület feladata iskoláskorúak számára fejlesztő foglalkozások, hátrányos helyzetűek számára informatikai kompetencia-fejlesztés megvalósítása
A kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ feladata
fejlesztő foglalkozások megvalósítása iskolás korúak körében,
nyelvi kompetencia-fejlesztés hátrányos helyzetűek számára,
a helyi életminőséget javító komplex fejlesztések hátrányos
helyzetűek számára
A programunkat iskoláskorúak, hátrányos helyzetűek és
közművelődési szakemberek számára szerveztük meg.
A konzorciumi partnerek székhelyén kívül az alábbi helyszíneken valósítjuk meg programunkat: Ágasegyháza, Baja, Fülöpháza, Kalocsa, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs,
Lakitelek, Nyárlőrinc, Szabadszállás, Tiszakécske, Városföld
A Megyei Közművelődési Intézet ágasegyházi partnere a
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok.
A program során alig kevesebb, mint 1800 diákot, biztosítottunk számukra képzéseket, szakköröket, tréningeket, nyári
táborokat összesen több, mint 1800 órában.
A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2009 október 30
és 2011. június 30. között. A támogatás összege 80 927 000 Ft
volt, melynek felosztása a 15 település között megtörtént.
A projekt honlap címe: http://bacskultura.hu/TAMOP
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

Nyitva tartás: hétfő - szerda: 9-18,
csütörtök - péntek: 9-20,
szombat: 13-21, vasárnap: 9-12
Szolgáltatásaink:
• könyvtári szolgáltatás
• klubfoglalkozások
• számítógépes használat
(ingyenes a regisztrált olvasóknak)
• internetezési lehetőség
(regisztrált olvasók számára térítésmentes)
• szkennelési lehetőség (ingyenes)
• fénymásolási lehetőség (hozott papír ellenében)
• spirálozási lehetőség ( előzetes egyeztetés szükséges)
• fényképezés (közös megbeszélés tárgya)
Elérhetőségeink: telefon/fax: 76/ 388-185,
E-mail: agaskonyvtar@freemail.hu
Ünnepnapokon zárva tartunk!

Paintball egy kicsit másképp
Idén Pünkösd hétfőjén igen
szokatlan értelmezést kaptak a festékek a színek meg
a foci úgy egyáltalán, hogy
hogyan is lehet mindezeket
egy kalap alá venni? Kiderülhetett mindazok számára,
akik kilátogattak a sportpályára és rájöttek, hogy a művészet szubjektív...
De még mennyire, gondolhatnánk kreativitás kérdése,
találékony emberekben pedig nem volt hiány, és a játék
„vásznán” sem esett egyetlen festékes folt sem.
Kezdhetném felsorolni a
szokatlan dresszben nyomuló
álarcos, kimaszkírozott tollas
figurákat, de úgy tűnt, hogy
ők a jó hangulatért teszik
mindezt. Az eredmény pedig nemcsak egy ecsetvonás,
hanem egy egész műalkotás
(hihetnénk ez túlzás), pedig
amire ha az ember ránéz
jókedvre deríti, vagy ha nem
is ezt, de valamiféle reakciót

akkor
is kivált.
Ez pedig már
igenis a
művészet határait feszegeti,
mert hát a festő vagy költő
is a művéről alkotott visszajelzésekből vonja le a konzekvenciát. Mi értelme van
hát annak a képnek amit
megfestenek és eltesznek a
szekrény aljára vagy annak a
versnek amit soha senki nem
olvasott el. Megbotránkoztatás, a nevetés minden formája vékony kacaj, alt röhej
és egyéb válfajok. Egyszóval
ha összegyűjtenénk, a pünkösdi foci karneváli palettáján szereplő mosolyokat
rájönnénk, hogy festeni bárki tud... mosolyt az arcokra
biztosan.
Balogh Ágnes

Kerékpártúra Fülöpházára

Egy borongósnak ígérkező napon vágtunk neki a szőlők
és földek között megbúvó földútnak, hogy biciklis kis csapatunk eljusson Fülöpházára. Úti célunk a felújított Ady Endre
Művelődési Ház és Könyvtár. Csendesen szemerkélő esőben értünk oda, ahol Ildikó az intézmény vezetője már az
ajtóban várt minket. Az intézmény bemutatása után, ahol
megnéztük a Liszt Ferenc kiállítást, elvegyültünk a könyvtárban, kiállított okleveleket, serlegeket tekintettünk meg,
a közösségi helységben sor került egy izgalmas billiárd versenyre is. Az udvaron kipróbáltuk a játszóteret, megcsodáltuk a szépen gondozott parkot, ahol a nemrég elkészült
kemencékben finom illatú meggyes pite sült. Egy kis beszélgetés, pihenés után összeszedelődzködtünk az indulásra. Hazafele úton a verőfényes napsütésbe megfigyeltük
a híres fülöpházi gólyafészket, ahol az idősek elmondása
szerint már 50-60 éve is keltek ki fiókák. Végül a természet apró örömeit fedeztük fel utunk során, a gyönyörű
vadvirágokat, pipacsot, búzavirágot, vadász leseket, búza
és lucerna földeket, nádszálra épített madárfészkeket, óriás
szitakötőket, a jó levegőt és a gyönyörű tájat. Sok élménnyel, emlékkel, jókedvűen értünk haza, és már tervezgettük
következő kerékpáros túránkat.
Jancsó Mónika

Mohácsy Ferenc Ping-pong
Bajnokság
Idén harmadszorra került
megrendezésre a Mohácsy
Ferenc Ping - Pong bajnokság. Június 28.-án szombaton csekélyebb érdeklődéssel, de annál nagyobb
lelkesedéssel vágtak neki
a jelentkezők a versengésnek. Megszületett a vándorkupa becses gazdája is,
mivel harmadik alkalommal
sikerült első helyezést elérni Törökfalvy Bencének, így

ő vihette haza a nyertesnek
járó kupát. Még idén ősszel
újraindul a versengés a következő vándorkupa megnyeréséért.

Jancsó Mónika
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ráckeve

Nyári programok

A tanév befejeztével június 20-án már megkezdtük a táborozást: 16 tanuló és 2 pedagógus. Szerencsére nagyon jó volt az idő, és sok kellemes programban volt részünk.
Városnézés, nevezetességek, templomok körbejárása, Tűztorony-kilátó, strandolás
Aqualandban, 1 órás hajókázás a Dunán, gyalogtúra a Savoyai-kastályban, fagylaltozás
és mindennapos láblógatás a Dunában. Meghívást kaptunk a helyi Családsegítő Központba egy lángossütésre-evésre. Lehetőségünk nyílt a ****Kék Duna Hotel és Wellnes
Szálló részletes megtekintésére, ahol még egy-egy csokit is kaptunk. Jártunk két alkalommal az ingyenes szabad strandon is, ahol csak a nadrágot felhajtva engedtük meg
a vízben tocsogást, a folyóvíz kiszámíthatatlan mélysége miatt. A szülők maximálisan
elláttak bennünket reggelire és vacsorára valóval. Az ebéd továbbra is menza jellegű
maradt. A gyerekek nagyon örültek, hogy Nyilas Annamária kolléganőnk a strandos napon meglátogatott bennünket. A zsebpénzt mindenkinek sikerült elkölteni. A pénzügyi
gazdálkodásban is nagyon ügyesek voltunk és így a táborból hazaérve minden szülő
kapott vissza a táborozási díjból. Reméljük mindenki jól érezte magát.
Köszönjük az érintettek segítségét.

Július 4-10-ig a CSIPERO keretein belül a német testvérvárosunkba utazik 14 tanuló,
két kísérővel. A gyerekeket családoknál helyezik el. Az előzetesen megküldött program
szerint izgalmas, mozgalmas hét elébe nézünk.
Július 15-24-ig az iskola néptáncosai Bulgáriában egy nemzetközi
fesztiválon lépnek fel
több alkalommal. Az
erre az alkalomra meg-

álmodott
koreográfiát
Zsolti bácsi vezetésével
hónapok óta gyakorolják
a gyerekek. A fellépések
mellett alkalom nyílik
igazi tengerparti nyara-

lásra. Egy 50 személyes
busszal indulunk a hosszú útra, mely reméljük
felejthetetlen élményt
nyújt majd mindenkinek.

Augusztus 10-16-ig a
vajdasági testvériskolánk
szervez tábort. Többek

között lesz Szent István szobor avatás, Szent korona
bemutató, hagyományos

íjászat, régi magyar mesterségek és Palcsó Tamás
koncertje.

Deli Mónika és Kócsó Gyöngyi kísérőpedagógusok

Közös főzés

A Szociális Gondozási Központ idén is közös főzésre
invitálta a végzős, 8. osztályos diákokat. Nagymamák,
lányok fiúk együtt sürögtek
forogtak. Gyúrták a tésztát, pucolták a krumplit,
sütötték a palacsintát. A
jól végzett munka örömével közösen, jó étvággyal
fogyasztották el a finomságokat. Köszönjük a felejthetetlen délelőttöt!
A 8. osztály

Óvodásaink
Katica csoport

Dóka Rita, Fekete Kristóf, Görbe Atilla, Korponai
Norbert, Mikulácsik Sándor, Molnár Márton, Nagy
Attila, Nagy Fanni, Tápai
János, Ungor Krisztina,
Vancsai Viktor, Völgyesi
Gabriella. Óvónők: Somodi
Imréné (Ági néni), Zakarné Salamon Anita (Ancsi
néni), dajka: Potóczki Zoltánné (Erzsike néni)
Süni csoport

Barta Nikoletta, Bódog
Márton, Börönte Viktória, Czira Gréta, Dömötör
Viktória, Gyarmati Ferenc,
Holló Anna, Kómár Alexander, Moise Márk, Somodi Zoltán, Tatár Alex,
Tóth
Gréta.
Óvónők:
Szmetena Katalin (Kati
néni), Farkasné Józsa Mariann (Mariann néni), dajka: Sánta Árpádné (Emike
néni)

Pótvizsga
Kevésbé kellemes, de hasznos elfoglaltságot kínálunk a pótvizsgára készülő tanulóknak. Augusztus 8-19-ig 10 napon keresztül, 9 órától délig pótvizsgára felkészítő foglalkozásokat tartunk. Kérem vegyetek részt a foglalkozásokon!

Szeretném megköszönni
a szülők nevében, a Szociális Gondozási Központ
Nyugdíjasainak, hogy az
idén is, mint minden évben elkészítették a ballagó ovisok tarisznyáját.
Cseh Irén SZMK tag

Óvodai búcsúztató

A nagycsoportosok ballagásával egyidejûleg elbúcsúzott az óvodától Potoczki Zoltánné is, aki évtizedeken
át gondozta a gyermekeket.
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Szociális Gondozási Központ
Nyári díszletkészítés

Klubfoglalkozásaink a nyári
díszletkészítéssel telnek. Egyre
több ötlet születik, hogy hogyan is tudnánk
szebbé
tenni
intézményünk
környékét illetve, hogy milyen
ajándékokat
készíthetnénk a következő rendezvényeinkre. Az ötletek tára
határtalannak tűnik, most a színes papírvirág, a rongy kukac és
az öblítős flakonból készült karkötők, nyakékek a hódítók.
Gasztronómiai nap

készíthettek közösen.
Az idősek irányításával főztek húslevest,
derelyét,
húsos káposztát,
káposztás tésztát,
lebbencset, szíve
nyelve levest és
sütöttek palacsintát is. A vártnál nagyobb volt az érdeklődés, fiúk és lányok egyaránt nagy
kedvvel, lendülettel és figyelemmel igyekeztek minél
finomabbra varázsolni az ételeket. A végeredménnyel
mindannyian elégedettek voltunk, de ezt kellőképpen
tükrözték is a közös ebédet követően az üres tányérok,
lábasok, hisz minden elfogyott. A gyerekek szorgalmát
és figyelmét az idősek a nap végén fakanálra tűzött
saját kézzel készített receptekkel töltött tarisznyákkal
és egy konyharuhával honorálták és kívántak sok - sok
sikert az életben.

2011.06.08-án került megrendezésre az idei Gasztronómiai nap. Ahogy az már intézményünknél hagyománnyá vált, most is a végzős diákokat, azaz a nyolcadikos tanulókat hívták meg az „Ezüst klub” idősek klubja
tagjai egy közös főzőcskézésre. A gyerekek betekintést
nyerhettek a főzés fortélyaiba, titkaiba. Többféle ételt

Az elmúlt hónapban volt
a Cukorbetegek
Világnapja. Ez jó alkalom arra
hogy ismételten felhívjuk
a figyelmet erre az egyre
gyakoribbá váló kórképre,
mely súlyos egyéni, társadalmi és gazdasági terhekkel jár. 2006-ban Magyarországon 507.000 volt
a cukorbetegek száma a
20-69 éves korosztályban.
2025-re minden 10. embert
érinteni fog a cukorbetegség.
Néhány
megdöbbentő
adat:
-246 millió ember szenved cukorbetegségben a
világon
-3,8 millió ember hal meg
a cukorbetegség miatt.
-232 milliárd dollárt költenek cukorbetegek kezelésére évente.
- Magyarországon minden nap 2 cukorbeteg veszíti el a látását.
- 7 cukorbetegen végeznek végtag eltávolítást naponta.
Sajnos a cukorbetegség
egy olyan alattomosan
kezdődő kórkép, mely ha
kialakul, akkor a beteg
végig kell menjen élete

végéig a cukorbeteg országúton. Életük végéig
kezelésre szorulnak, és jelentősen megnő a súlyos
szövődmények kockázata,
mint a szívinfarktus, a veseelégtelenség, az agyvérzés,
a vakság, a lábon kialakuló
fekélyek és érszűkület..
Magyarországon is megfigyelhetők azok a negatív tendenciák, amelyek a
cukorbetegség terjedését
jellemzik az egész világon.
Az egészségtelen, mozgásszegény életmód, az elhízás, egyenes utat jelent a
cukorbetegség fele, főleg
ha az öröklött tényezők is
jelen vannak. A diagnosztikus eszközök fejlődése
miatt az elmúlt 20 évben
a nyilvántartott cukorbetegek száma megduplázódott, és ez a tendencia
hasonló irányt mutat az elkövetkező években is, miközben a népesség száma
csökken.
Jelen cikkemben nem
szeretném részletekkel és
számokkal untatni az olvasókat, azért sem mert
egy korábbi cikkben már
részletesen írtam erről,
viszont nagyon fontos, és

Az elmúlt évektől eltérően az idén a negyedéves megemlékezések
helyett egy közös névnappal ünnepeltük a
névnapokat. Az ünnepség nagyon jó hangulatban telt. Meghívott
vendégeink között voltak többek között a lovas kocsis támogatóink
is, akiknek egész éves
támogatásukat és közreműködésüket ezúton
is szeretnénk megköszönni.
A vacsora minőségéről
Bódogh János gondoskodott, na persze ez alkalommal is kiváló munkát végezve, akinek itt megragadva az alkalmat szintén szeretnénk
megköszönni munkáját.

Vas Gabriella
intézményvezető

Egészségügy
Cukorbetegség A rejtőzködő népbetegség

Közös névnap

ismétlendő a kóros vércukorszint meghatározása, és
mértéke, hogy mikor magas a vércukor. Jelenleg elfogadott tény hogy éhgyomorra mérve, 6 egységnél
nem lehet magasabb, 6 és
7 egység között már kezdődő, 7 fölött pedig cukorbetegségről beszélünk.
Fontos kérdés melyet mindig felteszünk magunknak
ilyen alkalmakkor hogy mit
tehetünk a cukorbetegekért. Megfelelő beavatkozással megállítható évekre
a 2. típusú cukorbetegség
rohamos növekedése és
elérhető hogy a szenvedés
helyett teljes életet élhessenek a betegek.
Nagyon fontos a megelőzés
az
egészséges
életmóddal, diétával, helyes étkezési szokásokkal,
rendszeres mozgással. Ez
az elsődleges megelőzés.
A másodlagos megelőzés
a minél koraibb diagnosztika, és a szövődmények
megelőzése és kezelése.
Figyelnünk kell a terhesség
során fellépő cukorbetegségre is mely veszélyezteti az anyát és magzatot
egyaránt.
Dr.Dull István
háziorvos

2011. július
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Július 11-én ünnepelte a
Katolikus Egyház Nurziai
Szent Benedek napját, akit
Európa
védőszentjeként
tisztelünk. Ki volt ő?
Itáliai Nursia tartományában 480 körül született és
Monte Cassinoban, 547.
március 21. halt meg. Életrajzi adatai Nagy Szent Gergely
pápától származnak. Szülei
Rómába küldték tanulni. Benedek hamarosan elhagyta
a várost és tanulmányait is
abbahagyta. Rövid ideig egy
aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd teljes
magányba vonult és a tökéletes lemondást kereste.

Három év múlva felhagyott
a remeteélettel és azoknak
a remetéknek lett vezetője,
akik közösségben kívánták
keresni Istent. Monte Cassinon egy régi erődnek és
egy hajdani pogány szentélynek a romjaiból kolostort épített és benne egységes alkotmányhoz igazodó
közösséget hozott létre. A
közösség tagjai „szent szabály” ( regula) szerint éltek,
pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és
a munka, az étkezés és az
alvás ideje. 547. március 21én ért véget Benedek földi
élete. A templomba vitette

magát, gyengeségében a
tanítványaira támaszkodva
állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lelkét - írja
Nagy Szent Gergely pápa.
A galliai liturgikus könyvekben már a 8. század
végén megjelenik július 11.
mint „Szent Benedek születésnapja’’. Megtalálni a
harmóniát a munka, az
imádság, a művelődés és a
pihenés között, ebben volt
későbbi koroknak is tanító
mestere Szent Benedek.
A mai kor embere is ellesheti ezt a bölcsességet tőle.
Farkas János
plébános

Bemutatkozik a Krisztus
Szeretete Egyház
Vezető pásztorunk Jim Sandres 1978-ban kezdte misszionárius szolgálatát Izraelben, majd
Ausztrália következett, ahol 9
évig végzett pásztori munkát.
Ma szolgálata Kelet-Európa, elsősorban Magyarországra terjed ki. Rendszerváltás után jött
létre egyházunk; először mint
gyülekezet működtünk, majd
egyházzá alakultunk. Vezető
pásztorunk - mint misszionárius -Jézus Krisztus elhívásának
tett eleget, amikor a Márk ev.
6:15.-16. szerint járt: „És monda
nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig
nem hiszen, elkárhozik.” Ezután megszaporodtak a gyülekezeti helyek, az alkalmak és
Isten sokakat elhívott ezekre a
szolgálatokra, ami szintén Isten
igéje szerint történik. Az Efézusi 4:11.-12. ige mondja: „És Ő
adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,
némelyeket evangelistákul,
némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek
tökéletesítése céljából szolgálat munkája, a Krisztus
Testének építésére.”
Június 30.-án tartott evan-

gelizáción tapasztalt gyógyulásokra és érdeklődésre tekintettel a faluban is indítottunk
alkalmakat. Felekezettől függetlenül szeretettel várunk
mindenkit -a nyitott szívű
családokat, az egyedülállókat,
a hiányban vagy testi és lelki
betegségben szenvedőket, elhagyatottságban élő testvéreinket- minden péntek délután
17 órai kezdettel a Faluházban.
(Kossuth tér 2.) Bővebben tájékozódhat honlapunkon: www.
krisztusszeretete-egyház.hu
Hegedűsné Erzsike
lelkipásztor és
Kökény Piroska Andrea

Civil szervezeteink életébõl

Zarándok voltam Csíksomlyón

A Kárpáteurópa Utazási
Iroda szervezésében vettem részt azon a hagyományos pünkösdi búcsún,
mely évek óta egybeforr
Csíksomlyó nevével. Az elmúlt év őszén kezdődött
minden: az elhatározás, a
szerződéskötés, a befizetés.
Hosszú volt a várakozás, de
megérte. Az út négy napos
volt, az első és az utolsó az
utazásé, a második és a harmadik a programoké. Két
vonat indult Magyarországról Csíksomlyóra és Gyimesbükkre 1.600 zarándokkal: a
Székely gyors Budapestről,
míg a Csíksomlyó expressz
Sopronból. Én az utóbbival
utaztam. A Székely gyorsot
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök és Tőkés László volt református
püsök, az Európai Unió alelnöke áldotta meg a Nyugati
pályaudvaron.
Június 10-én negyed hétkor
indultunk a Keleti pályaudvarról kellemes útitársakkal.
Végig esett az eső, de ettől
még szebb, üdébb volt a táj.
Szerelvényünket, mely 13
kocsiból állt, a határátkelés
után egy román mozdony
is húzta. Míg a Székely gyorsot a csodálatosan felújított
veterán Nohab, addig a Csíksomlyó expresszt a legkorszerűbb és Magyarországon
legerősebb 10000 lóerős villanymozdony, a látványosan
átfestett Taurus húzta. A
Liszt Ferenc emlékév és az út
tiszteletére a nagy magyar
zeneszerző 120 m2-es portréja díszítette a mozdonyt,
s mi zarándokok nagyon
büszkék voltunk rá. A nem
éppen zökkenőmentes határátkelés után három órás
késésben voltunk. Útközben
mindenütt nagyon vártak
már bennünket a magyarok, kiálltak az udvarokra,
utakra és lobogtatták kis
zászlócskáikat, könnyeiket
törölgették. Gondolom a mi

vonatunk ablakaiból kilengetett nemzetiszínű zászlóerdő sem volt közömbös a
számukra...
Kb. éjjel tizenegy órakor
gördültünk be Sepsiszentgyörgyre. Szakadó esőben,
könnyeiket törölgető idősebbek, ujjongó fiatalok fogadtak bennünket. Közben
rázendített a rezesbanda.
A magyar himnusszal köszöntöttek bennünket, a
székellyel búcsúztattak, és
indulókat játszottak. Közben a lányok, asszonyok
sok kürtőskalácsot, adtak
fel a kocsikba. Megható
volt, szinte szem nem maradt szárazon. Az expressz
robogott tovább és a Felcsíkba érve több településen lettünk elszállásolva a
falusi turizmus keretében
magyar-székely családoknál.
Mi éjfélre értünk a mi kis
falunkba, Csíkszentimrére,
ahol a tiszteletünkre a rezesbanda hasonló produkciót mutatott be, mint a sepsiszentgyörgyiek. A falu kb.
akkora mint Ágasegyháza,
csak 600 m-rel a tengerszint
felett. Szállásadóink tündéri

emberek voltak, nagyon készültek a fogadásunkra. Romantikus volt annak a 25-30
embernek a házhoz „szállítása” is, akik ugyanebben a
faluban voltak elszállásolva.
Kit traktorral, kit szekéren,
kit autóval, kit gyalog vittek
haza. Mi öten gyalog mentünk szállásadónkkal az állomás tövében levő takaros
házukhoz. Három budapesti
személy (akik már ismerősként jöttek), Zalay Éva volt
kolleganőm, most útitársam
és én alkottuk a vendégkoszorút.
Megmelegítették
az estebédet, mi elfogyasztottuk, kb. éjjel 1-kor. Ekkor
és a következő napokon
megkóstolhattuk a tipikus
erdélyi ételeket: a csorbát
(savanyú húsgombócleves),
a kapros töltött káposztát
és a puliszkát. A reggeleket
áfonyapálinkával kezdtük,
ami nagyon finom volt. Éjjel kettőkor feküdtünk le,
pedig másnap korán kellett
kelni, mert a csíksomlyói búcsúra mentünk.
(Folytatjuk)
Szórád Istvánné

egy zarándok a sok közül

Mögöttünk szállásadóink takaros háza, pityókaföld,
előttünk a vasúti töltés

A Hetedhét Tábor visszavár...

Ágasegyháza ismét otthont
adott, immáron negyedszer
megrendezett
kézműves
tábornak, a Kovács Kinga
Emlékalapítvány jóvoltából,
amit a külföldről érkezett
önkéntesek tesznek változatossá. A közösség felbolydult,
akár egy méhkas, gyerekek,
nagymamák,
önkéntesek
egész serege özönlötte el, a
megújult Faluházat.
Egész Európa itt ünnepelt,
és képviseltette magát Ázsia
is. Belgium, Csehország, Norvégia, Spanyolország, Szerbia és Kirgizisztán. Nem lehet
okunk panaszra, hiszen kivették részüket a munkából.
Délelőtt az időseknek segítettek, helybeli fiatalokkal
karöltve, munkára serkentve
és összekötve magyart és
„idegent”.
Bizton állíthatom, hogy
megtették, amit megkövetelt a haza, a fákat, amit értek,
felaprítottak, a kertekben
hősies küzdelmet folytattak
a gazokkal, többnyire ők kerültek ki győztesen. Meglátogatták a „bölcseket”, hogy
életüket meghallgatván tu-

datosabban élhessék sajátjukat. Délutánonként a gyerekek tudását és látásmódját

kívánták tágítani. Játékos
vetélkedőkkel próbálták a
csoport széthúzásait, huppanóit elsimítani, újra eggyé
kovácsolni.
Az Útilapu Hálózat bátor,
és nem kevésbé tehetséges
önkéntesei terelgették a
kezdetben kissé megszeppent, de nyíltszívű, kedves és
barátságos „heteket”, hogy
megismerhessék hazánkat,
szokásainkat. Sőt még nyelvünkből is elsajátítottak kedveskedő szavakat és azokat
a kifejezéseket is, amit a gyerekeknek tanítaniuk kellet.
Néhány lelkes egyén szorgalmasan dolgozott reggeltől délutánig a kölyöksereg
kreativitásának, lelkesedésének feltámasztásán, szívvellélekkel vágott, faragott és
fúrt, ha kellett, ragasztott,
csak, hogy mindenki sikeresnek érezhesse magát. Öröm
látni, a kis boldog arcot, ha
elismerik azt, amit alkottak.
Sok szeretni való csöppséget
ismertek meg, vagányokat
és csöndeseket egyaránt.
Nap, napot követett, végül elérkezett, az a pillanat
is, amit a kicsik lelkesen, az
idősebbek kissé feszengve

vártak: a sátorozás. Szülői
segítséget is kaptak, úgy
vágtak neki, a táltos lovak
által vontatott kocsikon, a
vadonnak. Megleste a gyereksereg a Puszta szárnyasait és csúszómászóit, közben
eleget tettek természetvédelmi kötelezettségeiknek,
megetették a szúnyogrengeteget is.
Támogatásuk és szeretetük felől biztosították az
önkénteseket és a gyerekeket a helybéli lakosok, mind
a vezetés, mind a civilek. Kü-

lön köszönet a nagymamák
népes táborának, akik vállalva a rázós kocsiutat, meglátogatták őket, a természet
lágy ölén, finomságaikkal visszahozva, számukra az otthon melegét. Mindenkinek,
aki itt van, mindenkinek, aki
itt volt és mindenkinek, aki
itt lesz, köszönik a rengeteg
munkát, segítséget és a fenségesebbnél fenségesebb
étkeket, amikkel megörvendeztették és beengedték
az önkénteseket és beengedték otthonaik fala közé.
Reméljük, hogy ez a Tábor
most már egy hagyomány,
ami örökké tart.
Az alapítvány
önkéntesei
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kívül hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint szombat,
vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel is) a
Kecskeméti Kistérségi Ügyelet látja el a Bács-Kiskun
megyei kórházban Felnőttek részére: 76/516-984
telefonszámon
Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat
kecskeméti számát kell hívni: 76/486-888 vagy 104.
Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat
Kerekegyháza, Fő u. 76.
ügyfélfogadási időn kívül a hét munkanapjain
Tel.: 76/361-165
Rendőrség központi ügyelet: 107
Polgárőrség: Kókai Sándor 20/427-6907

Nyári napéjegyenlőség, csillagászati nyár kezdete
2011. június 21-én leghosszabb a Nap égen megtett
útja (nálunk északkeleten
kél, és északnyugaton nyugszik), a Ráktérítő magasságában tűz merőlegesen a
földre. A Ráktérítő az északi
szélesség 23,5 fokán átmenő
szélességi kör. Nevét onnan
kapta, hogy a Nap az északi félgömbön a Rák jegyébe
lépve hág a legmagasabbra,
a Ráktérítő magasságába, itt
megfordul, majd süllyedni
kezd az Egyenlítő felé. Az
év leghosszabb napját ezért
nevezik nyári napfordulónak (a déli félgömbről nézve
ekkor jár a Nap a legalacso-

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
Született:
Tóth Ramón (Nagy Emese Etelka)
Tóth Ramóna (Nagy Emese Etelka),
Seres Panna Kata (Suhari-Nagy Ildikó)
Garaczi Marcell (Stégner Melinda)
Esküvő:
Sponga Attila és Fokti Éva Erika,
Bús Zoltán és Tóth Adrienn
Elhunyt:
Halek Gyuláné /Farkas Anna)
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

centráló képességünket. Sok
folyadékot és gyümölcsöt
fogyasszunk, hogy óvjuk
magunkat a kiszáradástól.
Magas UV sugárzáskor 11 és

15 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Egy kis
odafigyeléssel kellemes nyári
emlékeink maradnak a hűvös téli napjainkra.

Rejtvénypályázatok

Tűzoltóság központi ügyelet: 105
Intézményi elérhetőségek munkanapokon

nyabban, ott ez a nap a téli
napforduló). A napfordulat
a gyakorlatban nem a nyár
kezdetét jelzi. Mi június 1-jétől számoljuk a nyarat (meteorológiai nyár), a kínaiak
a régi keltákhoz hasonlóan
május 5-étől. Náluk június
21-én a zeniten járó Nappal
együtt tetőzik a nyár.
Megkezdődik a vakáció,
az önfeledt szabadság. Felhívjuk figyelmüket a komolyabb veszélyekre. Felhevült
testtel ne ugorjunk hidegvízbe, csak a kijelölt helyeken fürdőzzünk és figyeljünk
egymásra, mert a hirtelen
felmelegedés csökkenti kon-

Kölyökrejtvény
Kösd össze a számokat és
színezd ki, majd hozd be
a Mohácsy Ferenc Faluház
lönyvtárába!
A pályázat alkotásait megjutalmazzuk!
Beérkezési határidő:
2011. augusztus 5.

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki nem volt leventeoktató az alábbiak közül?
a. Joó József
b. Holló Ferenc
c. Markó István

SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

2. Melyik ágasegyházi tanár diákjai értek el szép sikereket lövészetből?
a. Őri Tibor
b. Ballun Tibor
c. Tóth Ervin
3. Ki a legidősebb ágasegyházi lakos 2011-ben?
a. Csajbók Albertné b. Katona Ferenc c. Katona István
4. Ki volt az alábbiak közül postás?
a. Krizsák Imre
b. Kurucz Sándor c. Fehér József
5. A Holló család által felállított keresztet melyik plébános szentelte fel?
a. Szabó József
b. Váczi József
c. Molnár Béla
A pályázat beküldési határideje: 2011. augusztus 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Június havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/a, 4/c, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Farkas Istvánné Ágasegyháza, Kossuth L. u. 49.
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. augusztus 05.
Június havi pályázatunk nyertese: Szakál Istvánné
Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 46.
A nyertesnek gratulálunk!
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