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- Kocsis Pál TSzCs: 206 taggal, 1161 kh területtel, elnöke: Góbor Fe-
renc, könyvelője: Szegedi Sándorné volt.

A takarékszövetkezet elődje a 
hitelszövetkezet volt, amely hitel- 
és pénzügyekkel foglalkozott. 
Ilyen hitelszövetkezet Izsákon 
működött. A helyi lakosság igé-
nyelte, hogy saját pénzügyekkel 
foglalkozó intézménye is legyen, 
de Ágasegyházán nem volt meg 
a megalakuláshoz szükséges 300 
tag, ezért több község összefo-
gott és 1961. szeptember 24-én 
megalakították Orgoványon a 
Takarékszövetkezetet. Ágasegy-
háza képviselője a megalakult 
igazgatóságban Zsákai Lajos igaz-
gatósági tag lett. A felügyelő bi-
zottságba Árvai Rózsát választot-
ták. A pénzfelvétel és befizetés 
Orgoványon történt. 

Az immáron „hivatallá” rang-
sorolt Postaügynökség vezetését 
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Hírek röviden

1959-ben a vasútállomás vezetését Badényi István vette át, aki több 
évtizeden keresztül irányította a helyi állomás működését.

A politikai világosság után, 1960-ban kigyulladt a villanyfény Ágas-
egyháza házaiban és főútjain. Több mint tíz éves vágyálom vált való-
sult meg a településen. Ugyanekkor korszerűsítették az utakat. 

Megmérettettünk!
A 77. Hírös Hét Fesztivál

közönségdíját hozhattuk haza.

19. Falunapunk!
Ágasegyháza Község Önkormányzata meghívja

Önt és kedves Családját
2011. szeptember 17-én
megrendezésre kerülő

XIX. Falunapi rendezvényére

Programok:
8:00   III. Vándorfakanál főzőverseny indítása
9:00   Ökomenikus Istentisztelet
9:00  Kiállítások megnyitása
14:00  Szüreti felvonulás
14:30  Szórakoztató műsorok
17:00  Palcsó Tamás fellépése
18:30  Pásztorka Sándor (magyarnóta-énekes)
 Este szüreti bál

Helyszín: Kossuth tér 4. (Sportcsarnok és vonzáskörzete)

Mindenkit szeretettel várunk!

A gyalogosok részére, a vasútállomástól kezdve, az aszfaltos műút 
mellett, betonlapokból építettek járdát. Ágasegyházán is, mint szerte 
az országban, a szellemi felszabadulás után ezzel nagyléptekkel meg-
indult az anyagi gyarapodás is.  

1961-es adatok szerint Ágasegyházán a házak száma 595-re, a lako-
sok száma 2253 főre emelkedett. Már 402 tanuló járt folyamatosan a 
község négy iskolájába.

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének eredményeképpen há-
rom TSzCs alakult községünkben:

- Aranykalász TSzCs: 1961. február 17-én, 118 taggal, 654 kh területtel, 
elnöke: Fekete Mihály, könyvelője: Szűcs Gáborné volt.

- Békegalamb TSzCs: 73 taggal, 726 kh területtel, elnöke: Gere Lajos, 
könyvelője: Pleskó Lőrincné volt.

A villamosított Ágasegyháza a gyalogosoknak készített járdával

„Mert új szerszámok acélja vág a földbe,
népünk már géppel szánt, vet és arat;
a tudomány a mély tapasztalással
együtt munkál, és minden úgyhalad
előre, hogy káprázik, aki nézi,
ki városból jött látni e csodát:
a földeken s épülő falvainkban
a magyar nép virágzó otthonát.”

(Várnai Zseni)

Papp Károlyné hivatalvezető 
üríti a postaládát

A Posta épülete

Papp Károlyné vette át. 1962. január 19-én a posta saját épületébe köl-
tözött. Ekkor a távbeszélő állomások száma már 8, rádióvevők száma 
350, hírlap előfizetők száma 358, televíziók száma pedig 2 volt. 

(Forrás: Ágasegyháza 1974. Ágasegyháza 2000) (Folytatjuk. Szerk.)
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Hírös Hét Fesztivál

Fogorvos
Sajnos, Dr. Dinka Tibor Községünk fogorvosa nem tudja biztosítani a továbbiakban Ágasegyházán a fogá-

szati ellátást. Kerestük a megoldást, több orvossal felvettük a kapcsolatot, de nem vezetett eredményre. Mi 
azt szeretnénk, mint Önök, hogy az ellátás Ágasegyházán legyen, legalább heti kettő alkalommal úgy, mint 
eddig. Azt kell tudnunk, hogy az ellátáshoz önkormányzati tulajdonú fogorvosi eszközök nem állnak rendel-
kezésre, vagyis az eszközök, beleértve a fogorvosi széket is nem az önkormányzat tulajdona. Ahhoz, hogy 
helyben legyen rendelés, az eszközöket be kell szerezni, meg kell azokat vásárolni, ami milliós nagyságrendet 
képvisel. Természetesen a megoldást megkeressük, hogy továbbra is Ágasegyházán legyen a rendelés, de eh-
hez szeretném kérni az Önök türelmét. Bízom benne, hogy rövid időn belül meg oldódik ez a probléma is.

Még mindég a szemétről
Néhány hete, hogy a külterületi szemetes tartályokat központosítottuk, már is látszódik a maximális köz-

reműködés lakosaink felől. Nem is gondoltam volna, hogy a lakosság ennyire pozitívan értékeli ezt a kezde-
ményezést. Nincsenek szeméthegyek, nincs tartályok melletti sitt, veszélyes hulladék stb. Mi tudjuk és Önök is 
tudják, hogy a sokszor a nem szép látványú szeméthegyeket nem az Ágasegyházán lakó emberek szállítot-
ták, mindinkább más településről érkezők. Az is igaz, hogy éjjel-nappali szolgálatot szerveztünk meg kritikus 
helyeken, ahol bizony adódtak konfliktusok olyan értelemben, hogy este 22 órakor miért nem pakolhatja le 
a terepjárójáról a szemetet egy-egy nem helyi lakos. Sokszor érkeztek utánfutó számra szeméttel, aminek 
a lerakását megakadályoztuk. Úgy tűnik, ma már a szeméthegyek nem léteznek. Több bejelentést kaptunk 
illegális szemétlerakásról, amit kivizsgálunk minden esetben és a bejelentő személyét bizalmasan kezeljük. 
Köszönöm mindenkinek a segítségét, pozitív hozzáállását és tudom, hogy Önök egy tiszta községgel fognak 
büszkélkedni akkor is, ha máshol szeméthegyek lesznek. Még egyszer köszönöm Önöknek!

Iskola-sportcsarnok
Kés élén táncoltunk, amikor a szeptember elsejei évnyitót tűztük ki célul. Igaz, hogy nem egy díszteremben 

nyitottuk meg az évet, de megtörtént az évnyitó. Befejeződött a beruházás, megkezdődhetett a tanítás. A 
pályázatban kiírt kötelezettségeinek a kivitelező eleget tett, így az átvétel megtörtént. Természetesen me-
net közben voltak problémák, melyekre megoldást találtunk. Az utolsó néhány nap volt a legkritikusabb, de 
amikor szembesültem azzal, hogy a szülők, gyerekek, tanárok, más kívülállók szinte önzetlenül segítettek, 
takarítottak, festettek, szépítették az iskolát, már láttam, hogy elsején évnyitó lesz. Tájékoztatni szeretném a 
lakosságot, hogy az iskola és sportcsarnok beruházásánál az önkormányzatra eső önrész utolsó elszámolását 
is kifizettük. A beruházással kapcsolatban további fizetési kötelezettségünk nincs. Köszönöm mindenkinek 
a segítséget, úgy a felnőtteknek, mint a gyerekeknek, közös érdekünk, hogy vigyázzunk iskolánkra, hiszen 
ilyen beruházás nem sűrűn adódik. Tudjuk mindannyian, hogy egy község addig életképes, míg van iskolája, 
templomai, orvosa, hivatala, amely régen is így volt. Kívánom, hogy a mi iskolánkra nagyon sok, diák legyen 
majd büszke, amikor diplomáját, egyéb felsőbb iskoláját fogja befejezni és tudását kamatoztatni majd Ma-
gyarországon, Ágasegyházán!                                                                                  

                                                                                                                                            Füredi János
polgármester

Országos Népszámlálás
2011. október 1 - október 31.

Az őszi összeírás lesz a magyar népszámlálások sorában a 15. Az adat-
felvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére 
kiterjed. A végrehajtást a települési jegyzők, a szakmai irányítást és fel-
ügyeletet a Központi Statisztikai Hivatal látja el. Országosan mintegy 40 
000 számlálóbiztos végzi az összeírást, munkájukat 7 és félezer felülvizs-
gáló segíti, irányítja. 

Ágasegyháza Községben 12 fő számlálóbiztos és 2 felülvizsgáló látja el 
ezt a tevékenységet. Az ország egészét érintő felmérésre tízéves idő-
közönként kerül sor. Az eredmények - többek között - a társadalmat, 
a gazdaságot érintő döntések megalapozását szolgálják. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunkkal nemzetközi jogszabályokhoz, követel-
ményekhez, nemzetközi adatigények kielégítéséhez is igazodnunk kell. 
A teljes népesség és lakásállomány összeírása a hagyományos mellett új 
módszerekkel is megvalósítható lesz. Első ízben nyílik lehetőség a kér-
dőívek elektronikus önkitöltésére 2011. október 1. és október 16. között. 
Az internetes módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 
az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk előzetesen 
eljuttatott címazonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőívek kitölté-
sével 2011. október 16-án 24 óráig teljesíthetik. Az elektronikus kérdő-
ívet a www.enepszamlalas.hu oldalon lehet elérni. Az adatszolgáltató 
a kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdőíveket saját maga 
tölti ki a címére borítékban eljuttatott kérdőívek kitöltésével (2011. ok-
tóber 1. és október 16. között.) Természetesen továbbra is megmarad 
a hagyományos módszer is:  2011. október 1. és október 31. között a 
számlálóbiztos minden állampolgárt felkeres, kakik - ebben az esetben 
-  személyesen megválaszolhatják meg a kérdéseket a számláló biztos-
nak. Az adatszolgáltatás az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, 
a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén 
megjelennek, a népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. 
A KSH a telefonos ügyfél- szolgálatot 2011. szeptember 15.-e és novem-
ber 8.-a között naponta (hétvégén is) 8 és 20 óra között működteti. 
Az ingyenesen hívható két telefonszám a következő: 06-80-200-014, 
06-80-200-224. Minden állampolgár a telefonszám felhívását követően 
ellenőrizheti a nála számlálóbiztosként jelentkező nevét, azonosító szá-
mát, így meggyőződve arról, hogy a hozzá bekopogó személy valóban 
népszámlálási munkát végez-e.                    Dr. Fazekas István jegyző

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Adj vért és nagy leszel!
Több mint egy évtizedes hagyomány már, hogy közsé-

günk is képviselteti magát a nagy múlttal bíró Hírös Hét 
Fesztivál (77. alkalom) keretein belül megrendezésre ke-
rülő Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon.

A 14. alkalommal megszervezett Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításnak ismét nagy sikere volt, mely 
harmadik éve a Kossuth téren kerül megrendezésre.

Kiváló alkalom ez rendezvény a megyeszékhely 
szomszédságában lévő településeknek a nagynyilvá-
nosság előtti bemutatkozásra úgy a megtermelt javak felsorakoztatásával, mint kulturális 
produkciók bemutatásával. A települési bemutatkozó napon fellépő általános iskolásaink-
nak és a hastáncosainknak a közönség megnyerésén túl az időjárás viszontagságaival is meg 
kellett küzdeniük. A rekkenő hőség sem riasztotta el a látogatókat, hogy fellépők produkci-
óit vastapssal jutalmazzák, és a kóstoltatásra felkínált finomságokat jó ízűen elfogyasszák.

Ezúton is meg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik segítették munkánkat abban, 
hogy a rendezvény rangjához méltó községi megjelenést biztosították felajánlásaikkal, 
munkájukkal, észrevételeikkel.

Köszönjük, hogy jó szándékú támogatásukkal hozzájárultak, hogy a Kecskemét és Térsé-
ge Többcélú Társulás által felajánlott közönségdíjat Ágasegyháza község hozhatta haza. 

Kecskemét Megyei Jogú Város nagydíját Ladánybene Község Önkormányzata kapta, a 
régi hagyományos mesterség bemutatásáért.

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara különdíját Szentkirály Község Önkormányzata kap-
ta, míg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőségének különdíját Nagy Ervinné őstermelő 
kapta, a fogyasztóbarát bio homoktövisbogyó nektár ter-
mékért, ami többek között erősíti az immunrendszert.

Tudjuk, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a gazdálko-
dóknak, sőt a társadalom alapját képező családoknak is 
egyre több gonddal-feladattal kell szembenézni. Ezért is 
tartom fontosnak, hogy mindenkihez eljusson a jó hír, hogy 
összefogással, közös erővel képesek vagyunk megbirkózni 
a ránk nehezedő feladatokkal.

Köszönjük, hogy segítőkész hozzáállásával hozzájárult köz- 
ségünk sikeréhez.

Bornemisszáné Varga Ilona

Ma Magyarországon a rendszeres véradóknak köszönhetően biztosított a vérellátás, 
de mindig szükség van újabb és újabb önkéntesekre. A vért a 20. század eleje óta hasz-
nálják mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és 
a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már gyógyítás nélkülöz-
hetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a 
gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. Az 1960-as évek óta alkalmazott egyszer 
használatos vérvételi eszközök biztosan veszélytelenek, sem AIDS-t, sem más fertőzést 
nem okozhatnak. 

Babamasszázs
A babamasszázs az érintésművészet egyik alkalmazott 

formája, de ez nem csak egy masszázs. Vehetjük úgy, 
hogy egy újfajta kapcsolatteremtési mód a szülők és ba-
bák között. Egyszeri és megismételhetetlen. vagyis a pil-
lanat, de az alkalom nem, mert várjuk azokat a Babákat, 
akik a zajos, stresszes, mozgalmas mindennapjaikban egy 

kis lazításra vágynak. Az anyukáját vagy apukáját viszont senki ne felejtse otthon mivel 
nincs masszírozás masszőrök nélkül! 

A foglakozásokat Újszászi Ágnes tartja szerda délután 5 órai kezdéssel a Mohácsy Fe-
renc Faluházban ahol új csoportok jelentkezésére is van lehetőség. 

Balogh Ágnes

Miért van szükség véradókra?
•  mert a vér semmivel sem pótolható
•  mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló  

 beteg van
•  mert a vörösvérsejt-koncentrátum legfeljebb 35 napig  

 tárolható
•  mert a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátást a  

 véradók biztosítják
•  mert a 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer  

 rendszeres donor van

„A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan 
gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel!”                                                                           Balogh Ágnes
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a Parlament alelnöke Szent 
Istvánról, feleségéről Izabel-
la királynőről és fiukról Imre 
hercegről tartott előadást. 
A legemlékezetesebb ese-
mény Szent István szobrá-
nak avatása volt Apatinban. 
Kulturális műsorokkal indult 
az ünnepség, ahol magyar 
és szerb előadók is felléptek. 
A szobrot Apatin főterén a 

katolikus templom mellett 
avatta fel dr. Gémesi György 
Gödöllő polgármestere és az 
apatini alpolgármester. Vajda-
ságban ez a második Szt. Ist-
ván szobor. A táborban a ta-
nulóink és a helybéli gyerekek 
mellett jöttek még Erdélyből, 
Kárpátaljáról és a Felvidékről 
is. Igazi „nemzetközi” magyar 
tábor volt. 

Augusztus 10-én testvé-
riskolánk által szervezett 
táborozáson vettek részt a 
„csiperós” fogadó gyerekek 
a vajdasági Bácskertesen (Ku-
puszinán). A Szent István és a 
magyarság volt a tábor köz-
ponti témája. A rengeteg já-
tékos vetélkedő, a változatos 
kézmű foglalkozások mellett 
maradt idő a sportolásra és 
a fürdésre is. Gyönyörű hely-
színen, a Duna egyik holtága 

mellett zajlott a foglalkozá-
sok nagy része. Megismer-
kedhettek a gyerekek a ro-

vásírás alapjaival 
is. Rovásírással 
megírt helység-
táblát avattunk 
fel Kupuszina 
határában. Egy 
napra a Ma-
gyar Szent Ko-
rona másolata 
is a település 
vendége volt. 
A templomban 
kiállított ereklyékről egy ér-

dekes, két órás előadást hall-
gattunk meg. Lezsák Sándor 

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

A 2011/2012-es tanév rendje
1) A szorgalmi idő
első tanítási napja: 2011. szeptember 1. (csütörtök),
utolsó tanítási napja: 2012. június 15. (péntek). 

A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanhárom nap. 
A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-ig tart. Az iskoláknak 2012. január 20-ig 

kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért ta-
nulmányi eredményekről. 

2) Tanítási szünetek 
Az őszi szünet 2011. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2010. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).
- A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott peda-

gógiai célra 5 munkanapot - tanítás nélküli munkanapként használható fel. 
- Javaslat az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználására:
Nevelési értekezlet                               4 nap
Gyermeknap                                          1 nap                  

Továbbtanulás:
Az intézmény október 31-ig tájékoztatja a 7.-8. osztályos tanulókat, szülőket a felvételi
eljárás rendjéről.
2011.12.10-ig jelentkezés az írásbeli felvételire.
2011.01.21. 10 óra: központi írásbeli felvételi
A tanulók jelentkezési lapját az iskola 2010. február 17.-ig továbbítja a jelentkezés 

nyomtatványon megjelölt középfokú iskolába és a Felvételi  Központba.
 

A   N E V E L Ő T E S T Ü L E T   T A G J A I R Ó L

Új nevelő:  Janovák László  matematika- kémia, Farkas Anita tanító, napközi
Osztályfőnökök:               osztálylétszám   
1. osztály: Bagóné Ballun Gyöngyi 23 fő            
2. osztály: Vízhányóné Kócsó Gyöngyi 16 fő
3. osztály: Ürögdiné Martinkó Katalin 25 fő
4. osztály: Andrásiné Major Magdolna 17 fő
5. osztály: Ártim Jánosné 22 fő
6. osztály: Rakonczainé Várkonyi Mária 22 fő
7. osztály: Nyilas Annamária 25 fő
8. osztály: Vácziné Dávid Zsuzsanna 9 fő  
Diákönkormányzat vezetője: Nyilas Annamária   
GYIV  felelős: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna

Munkaközösségek vezetői: - Bagóné Ballun Gyöngyi, Rakonczainé Várkonyi Mária                             
Napközis csoport vezetője: - 1-2.o. Jávorkáné Gellért Andrea , - 3-4.o. Farkas Anita
Tanulószoba vezetője: - B.ere Szilvia
Iskolavezetés tagjai: - Ártim János ig.,  - Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna ig.h.
A minőségbiztosítási csoport:  Ártim Jánosné, Rakonczainé Várkonyi M., Vácziné Dávid Zs.
Az iskolai könyvtár vezetője:  Vácziné Dávid Zsuzsanna
Korrepetálás és tehetséggondozás: 
1.o.: heti 2 óra,  2.o.:  heti 2 óra  3.o.: heti 1 óra    4.o.:  heti 3 óra.
Gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozások: 10 SNI A-s, 11 SNI B-s és 15 beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót fejlesztünk heti 2-3 órában, kiscsoportok-
ban. Az osztály korrepetálások mellett ez heti 17 órát jelent még két pedagógusnak.

Szakkörök:
         Matematika előkészítő                   heti 1 óra  Janovák László 
         Sportkör (felső)          heti 1 óra  Ártim Jánosné
         Sportkör (alsó)                                        heti 1 óra  Nyilas Annamária
         Foci 1-3., 4-6., lányok (1-1-1 óra)                    heti 3 óra  , Ártim János
         Magyar középiskolai előkészítő                   heti 1 óra Rakonczainé V. M.  
         Rajz szakkör                                                heti 1 óra Bere Szilvia
         Énekkar                                                       heti 3 óra Nyilas Annamária

Tervezett programok:
Szept.17. Falunap. Műsor-kiállítás.
szept. 21. Széchenyi Nap.
szept. 22. Arany János magyar verseny iskolai forduló.
szept. 26.  Bozsik egyesületi torna, Izsák
szept. 29.   Széchenyi Torna. Foci 3-4.o.  7-8. o.
okt. 3.       Szül. ért 7-8.o.   SZMK  értekezlet
okt. 6.        Megemlékezés az aradi vértanúkról. (5.o)   Fényképezkedés.
okt. 11.      Hulladékgyűjtés.
okt. 13.      Helyesíró verseny. Lakitelek Népfőiskola.
okt. 14.      Teadélután. Közös játék szülők-gyerekek. Rendező: 6. osztály.
okt. 21.      Nemzeti ünnep. (8.o.)  DÖK gyűlés.

A 2011/2012-es évben is két vegyes életkorú csoporttal 
működik az óvoda.
Katica csoport: 29 fő, ebből 6 gyermek kiscsoportos, 6 

középsős, és 17 nagycsoportos korú.
Óvónőik: Somodi Imréné és Zakarné Salamon Anita, daj-

kájuk Iványiné Pál Lenke.
Süni csoport: 32 fő, ebből 11 gyermek középsős, 14 kis-

csoportos, és 8 mini csoportos, akik már elmúltak két és 
fél évesek, és felvehetők az óvodába. Januárban érkezik 
még egy kisgyermek, így ennek a csoportnak a létszáma 
33 lesz.

Óvónőik: Farkasné Józsa Marianna és Szmetena Katalin, 
dajkájuk Sánta Árpádné.

Ebben az évben is lehetőség van a gyermekek vallások-
tatására, Pál László református lelkész és Földvári Józsefné 
katolikus hitoktató által tartott ovis hittanon. A logopé-
diai fejlesztést továbbra is Doráné Borsik Mária tartja, és 
a táncos lábú gyermekeink Horváth Zsoltnál tanulhatnak 
modern táncot. Szeptemberben két óvónő végzi el a Vita-
mintorna elnevezésű továbbképzést, ami egy tartásjavító 
és lúdtalpmegelőző program, így októbertől mindkét cso-
portban heti egy alkalommal tudjuk ezt az egészségmeg-
őrző tornát tartani.

Szeptemberben megtörténik az új gyermekek beszok-
tatása. 

Szmetena Katalin
óvodavezető

Óvodánk is startra kész

Október 5-én, szerdán du. 17 órára pedig várjuk a 
szülőket az első Szülői értekezletre, amelyen már 
megbeszélhetjük a beszoktatási időszak tapasztala-
tait, és az év további programjait.

Csiperó Bácskertesen

Egy kis csúszással, de 
befejeződött az iskola 
felújítása. Kicserélték a 
radiátorokat és az összes 
külső nyílászárót. 10 cm 
vastag szigetelést kapott 
körben az épület, a pad-
lásokat is leszigetelték. A 
szigetelés után pedig új 
színben, új „köntösben” 
pompázik az iskola. Saj-
nos belső felújításra nem 
szólt a pályázat, így csak 
egészségügyi festést 
kaptak a tantermek, fo-
lyosók. Mivel eltolódott 
az átadás ideje, nagyon 
kellett igyekezni a ta-
karítással, hogy elsején 
meg tudjuk kezdeni a 
tanítást. Itt is szeretném 
megköszönni azoknak a 
szülőknek, hozzátarto-
zóknak és gyerekeknek 
a segítségét, akik bejöt-
tek és munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy 
időben eltudtuk kezdeni 
az évet.

Ártim János
igazgató

Megszépült
az iskola
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nem tudják. A kezelés legelső lépése a problémát okozó 
allergén azonosítása, a szervezet állapotának felmérése, 
a részletes allergiavizsgálat és allergiateszt. Az allergén 
ismeretében hatékony kezelési módot jelent az antihisz-
taminok (tabletta és orrspray formájában) és a szteroidok 
(orrspray, inhalációs és injekció forma) alkalmazása. Ezeket 
egészíthetik ki a pollencsapdaként működő orrkenőcsök, 
a tünetek csökkentése érdekében ideiglenesen használ-
ható orrnyálkahártya-lohasztó spray-k, asztmánál pedig a 
hörgőtágítók.

 Mi az allergia?
Az allergia a szervezet túlzott reakciója olyan - egyéb-

ként veszélytelen - anyaggal szemben, mely egészséges 
szervezetben semmilyen reakciót nem indít el. Allergiásak 
több mindenre lehetünk. Ételallergia esetében az aller-
gén, a tüneteket kiváltó anyag az ételben/italban fordul 
elő, így az érintett szervek a száj, a gyomor, a bélrendszer. 
Pollenallergia esetében az allergén a levegőben található, 
az allergiás reakciók a szemen, az orrban és a tüdőben je-
lentkeznek. A megoldás bizonyos esetekben egyszerűnek 
tűnhet, hiszen az ételallergiások kerülik a tüneteket kivál-
tó ételt, a háziállatok szőrére allergiásak esetleg lemon-
danak a házi ked-
venc tartásáról. A 
legnagyobb gondot 
a pollenallergiások 
számára jelenti a ki-
váltó allergén kerü-
lése, mely esetükben 
egyet jelentene a 
levegővételről való 
lemondással. 

Dr. Dull István háziorvos

Parlagfű allergia
Augusztusban és szeptemberben Magyarországon min-

den ötödik ember a parlagfű allergiától szenved, a tü-
neteit próbálja csillapítani. A parlagfű Magyarországon 
mintegy ötmillió hektár területen fordul elő, ebből 700 
ezer hektár erősen fertőzöttnek számít.

Nagyon fontos lenne, hogy 
a lehető legtöbb parlagfűt 
kiírtjuk a földekről, hiszen, 
aki allergiás, annak nagyon 
nehéz átvészelni ezt a két 
hónapot. A parlagfű allergia 
legfőbb tünetei a szem visz-
ketése, könnyezése, a folya-
matos tüsszögés, orrfújás. 

A parlagfű pollenszórása 
általában július közepe táján 

indul, de az időjárás függvényében ez egy-két hetet elto-
lódhat (a pollenszórás kisebb mennyiségben egészen a fa-
gyok beálltáig folyamatosan tart). Ha a korábbi években 
már június végén, július elején virágzott a parlagfű, akkor 
azt tapasztalták, hogy kezdetben kevés pollent lehetett re-
gisztrálni, majd július közepétől lassan - légköbméterenként 
napi három-tíz darabra - nőtt, augusztus elején pedig hirte-
len húsz fölöttire emelkedett a levegő pollenszennyezett-
sége. Augusztus 20-a táján már légköbméterenként 150-
300 darab pollen is előfordult a levegőben. Idén már július 

Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

első hetében megjelentek az első parlagfű-pollenek a le-
vegőben, ami a parlagfűre fokozottan érzékenyeknél már 
akkor allergiás tüneteket válthatott ki (július elején Szeged, 
Szabadka, Temesvár, Újvidék és még több környező város 
pollencsapdáiban találtak már parlagfű-pollent). 

A parlagfű pollenje a légutakon keresztül jut kapcsolat-
ba szervezetünkkel. Ennek megfelelően az általa okozott 
allergia elsősorban szénanáthás és asztmás tüneteket 
okoz. Mindazonáltal előfordulhatnak ekcémás tünetek is. 
Gyakori, hogy a szénanáthás, asztmás, esetleg ekcémás tü-
neteket nem csak maga a parlagfű okozza, hanem „bese-
gítenek” neki a keresztallergiát adó növények is: például a 
fekete üröm, paradicsom, görögdinnye. Ezek olyan ételek, 
amelyek fehérjéi nagy hasonlóságot mutatnak a parlagfű 
pollenjének allergénjeivel. Emiatt a parlagfüvön aktiváló-
dott szervezet ugyanolyan védekező reakcióval válaszol 
rájuk, mint ahogy azt a parlagfűre teszi.

A parlagfű allergia leghatékonyabb kezelési módja a tü-
neteket kiváltó allergén elkerülése, azaz egy pollenmentes 
vidék keresése. Erre Magyarországon sajnos nem sok lehe-
tőség nyílik. Hosszú virágzási időszaka miatt a külföldi út 
is csak kivételes esetekben, elsősorban gyenge allergiánál 
jelenthet megoldást. Az orvostudomány mai állása szerint 
az allergiás megbetegedéseket, így a parlagfű okozta szé-
nanáthát, asztmát, ekcémát meggyógyítani nem lehet. A 
kezelések mindössze a tünetek csökkentését képesek elér-
ni, az immunrendszer fokozott reakciókészségét kitörölni 

Vigyázzunk együtt saját 
és embertársaink értékeire!

Az idős lakosság részére 
bemutatkozó előadást tar-
tottak a Kiskőrösi Rendőr-
kapitányság munkatársai. 
Tájékoztatást adtak a rend-
őrségnél történt átszerve-

zésről és az időseket érintő 
veszélyek elhárításáról.  A 
„Figyelemfelhívás a meg-
előzés érdekében” című 
előadást időseink nagy ér-
deklődéssel figyelték, és bár 
a helyi körzeti megbízott 
rendőr törzsőrmester folya-
matosan tájékoztatja ellá-
tottjainkat a rájuk leselkedő 
veszélyekről, mégis akadtak 
érdekes témák. A tájékoz-
tatás legkedveltebb része a 
megtapasztalt élő példák el-
sorolása volt, amikor ugyanis 
ráismerhettek egy-egy Ágas-
egyházán is előforduló eset-
re, esetleg egy-egy olyan 
momentumra, ami velük/ve-
lünk is előfordult már.

Elkezdődött 
az iskola

Az iskolakezdéssel az 
Ezüst Tanoda Családi 
Napközi is újra életre 
kelt igaz az első napok 
még a játék és a nyári 
élmények beszámolójá-
val telt.

Nyár végi 
egészségügyi szűrés

Egészségügyi napunk alkalmával Dr. Dull István ellenőriz-
te gondozottjaink és dolgozóink vérnyomását, vércukor-
szintjét illetve adott részletes tájékoztatást az egészséges 
táplálkozásról. Különösen nagy hangsúlyt a cukorbeteg-
ségben szenvedőkre fordított, amikor ugyanis felhívta a 
figyelmet a most érő gyümölcsök cukortartalmára és azok 
fogyasztásának veszélyeire. 

Pál László tiszteletes úr bemutatkozója 

Ágasegyháza Község Református Egyházközségéhez új 
tiszteletes úr érkezett, Pál László személyében. A tiszte-
letes úr meglátogatta klubtagjainkat és a bemutatkozás 
mellett néhány gondolattal lelkünk békéjéről is gondos-
kodott.

Mikor Hánytól Témakörök
2001.09.20. 8:30 Termálfürdő látogatás - Ballószög

2011.09.21. 9:00 Klub foglalkozás - Idősek napi meghívók szortírozása, kiosztása

2011.09.23. 17:00 Idősek napi műsorok próbája

2011.09.28. 9:00 Idősek napi helyszín előkészítése – főpróba

2011.10.01. 16:00 Nyílt napok – Idősek napja – Helyszín: Faluház

Vas Gabriella

Foglalkozások

Meghívó
Ágasegyháza Község
 Szociális Gondozási 

Központja által megszervezendő

vI.
„Nyílt napok - Idősek napja”

rendezvényeire

Helyszín: 
Mohácsy Ferenc Faluház

16 óra

2011. október 1.
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó!
Szeptember nem csupán 

az iskolakezdés ideje, ha-
nem a betakarítás munkák 
időszaka is. A természethez 
közel élő ember mindig átéli 
kiszolgáltatottságát a termé-
szet erőinek. Munkájának 
gyümölcsét akkor élvezheti, 
ha természet erői nem pusz-
tították kezének fáradsá-
gával földbe vetett magot. 
Ösztönösen fakad fel a hívő 
ember lelkében a hála a ter-
mésért, mindazért ami a nyár 
során határaikban, kertjeink-
ben érlelődött. Ezért szept-
ember 18-án fél 9 órai mise 
keretében terményhálaadást 
tartunk. Szeptember vége 

pedig templomunk búcsú-
napját hozza el, hiszen szept. 
29-én lesz Szt. Mihály főan-
gyal ünnepe. A templomot 
1927-ben Szent. Mihály főan-
gyal tiszteletére szentelték 
fel. Az ágasegyházi címer 
pajzsában a bal alsó kazettá-
ban is ott találjuk Szent Mi-
hály angyal ábrázolását, mint 
településünk védőszentjét. 
Templomunk búcsúnapját 
szeptember 25-én tartjuk. Az 
ünnepi szentmise 10 órakor 
kezdődik, melyhez körmenet 
is kapcsolódik. Ebben az év-
ben meghívott vendégként a 
szentmisét és szentbeszédet 
Mons. Menyhárt Sándor pá-

pai káplán, bírósági helynök 
egyben a kecskeméti Szent-
család plébánia plébánosa 
tarja. Mindenkit szeretettel 
várunk templomunk ezen 
ünnepére. Befejezésül idé-
zem Vér Józsefné  Isten ol-
talmazza Ágasegyházát című 
verésnek 2. szakaszát: 
„Két gyönyörű templom 
hívó harangszava,
A falu apraját és nagyját 
imára hívja.
Imájuk felhangzik egészen 
az égig,
Az egész magyar népre az 
ég áldását kérik.”

Farkas János 
plébános

Kedves Olvasó!
Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 1-2. rész. Manapság egyesek gyakran és nyomatékosan fogalmazzák meg 

azt a nézetüket, hogy a vallás és a hit magánügy. És nem kevesen gondolják ezt úgy, hogy nem tartozik senkire, 
hogy valaki hisz-e Istenben, tagja-e valamelyik egyháznak, felekezetnek, ezt ne firtassa senki, aki pedig igennel 
válaszol a fenti kérdésre, az lehetőleg minél kevesebbet beszéljen róla kívülállók előtt, tartsa meg magában, ne 
vigye ki a négy fal közül. Nem új ez a nézet, kétezer évvel ezelőtt is voltak, akik ilyenformán gondolkodtak. Jé-
zus tanítványai és követői voltak ezek az emberek, mintegy százhúszan, és valahol Jeruzsálemben zárkóztak be 
egy nagyobb házba Jézus mennybemenetelét követően. Úgy tartották: a saját hitük a maguk dolga, a hozzájuk 
hasonlók között érezhetik jól magukat, a többi emberre nem tartozik az ő hitük. Boldog emberek voltak, hiszen 
találkoztak a feltámadott Úrral, akit a világ megtagadott, aki senkinek sem kellett, de akiben ők felismerték Sza-
badítójukat, a Megváltót, Isten Fiát. Csak hadd rohanjon körülöttük vesztébe a világ, hadd tomboljon az erőszak, 
az erkölcstelenség, a gyűlölet. Az ő közérzetük jó, közöttük teljes a szeretet és az egyetértés, és az ő szívükben 
ott a boldog bizonyosság: Jézus él - mi is élünk, a haláltól nem félünk. Aztán egy napon hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt, kivágott ajtót-ablakot és betört a Szentlélek friss levegője, megszállta őket a Lélek tüze, 
és nem maradhattak többé odabent, menniük kellett, kényszerítette őket a Lélek, hogy osszák meg örömüket 
mindenkivel. Hogy lehetne magánügy Isten világ-megváltó szabadítása!? Hogy tarthatnák magukban azok, akiket 
megragadott, átformált, reménységgel és értelmes élettel gazdagított meg ereje! A Lélek ezt akarja munkálni ma 
is. Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy csak nekünk jó. Jézus a szeretet parancsával kötelezett el bennünket, s a 
mi kötelességünk és nagy lehetőségünk, hogy egy sok bajjal és reménytelenséggel küszködő világban hirdessük, 
ami ránk bízatott. Nem magánügy a keresztyénségünk! S ha ezt mondja más, vagy ezt sugallja saját kényelem- 
érzetünk, ne ezekre a hangokra hallgassunk, hanem a Lélek szavára, s mint megannyi Péter, teljesítsük a küldetést, 
amelyet szép énekünk így fogalmaz meg: „légy örömmondó békekövet, hirdesd: a Szabadító elközelgetett”!

 Pál László református lekipásztor

Zarándok voltam Csíksomlyón  
(folytatás)

Pünkösd másnapját a 
Gyimesben töltöttük, s 
igen gazdag programban 
volt részünk. A felszíni 
viszonyok miatt három 
mozdony húzta fel szerel-
vényünket Csíkmadéfalva 
érintésével az Ezeréves 
határhoz, és az ott álló 
felújított 30. számú őrház-
hoz. Deáky András nyugdí-
jas iskolaigazgató érdeme, 
hogy zarándokhellyé vált 
Gyimesbükk. Az Ezeréves 
határon levő 30-as vasúti 
őrházat rendbe tették, 
múzeummá alakították és 
2008. május 11-én, Pünkösd 
vasárnapján felavatták. 
Deáky Andrásnak köszön-
heti azt is a község, hogy 
35 évnyi kényszerszünet 
után újra anyanyelvükön 
és magyar iskolában tanul-
hatnak a csángó gyerme-
kek. Gyimesbükk a törté-
nelmi Magyarország vasúti 
határállomása volt. Szent-
misét hallgattunk a kon-
tumáci kápolna mellett, s 

meghallgattuk a magán-
látogatáson tartózkodó 
Hende Csaba honvédelmi 
miniszter beszédét, aki 
megkoszorúzta a tavaly 
felszentelt, a háborúk és 
forradalmak gyimesbükki 
áldozatainak emlékhelyét. 
Ugyanitt került sor a XX. 
század elején épült szege-
cselt fémszerkezetű, Tat-
roson átívelő híd felavatá-

sára, melyet 
a magyarok 
közös erő-
vel 2011. 
p ü n k ö s d -
jére felújí-
tottak, és 
a rajta levő 
h a t a l m a s 
t r a n s z p a -
rens kö-
s z ö n t ö t t 
bennünket: 
Isten hozta 
Gyimesbük-
kön! Csán-
gó lovasok 
segédkez -
tek a felve-
z e t é s b e n . 
Igen várt 
és felemelő 
pillanat volt 
a Székely 
gyors és 

Csíksomlyó expressz moz-
donyainak nagy dudálással 
való érkezése a vasúti őr-
házhoz. A mi Liszt-mozdo-
nyunk a zeneszerző egyik 
magyar rapszódiájából 
játszott részletet, mely 
után nagy taps követke-
zett. Az eső megint nem 
kímélt bennünket, de volt 
egy hely ahova mindenki 
bemenekülhetett, és meg-
pihenhetett. Deáky And-
rás nyugdíjas igazgató úr 
kulturális komplexuma 
volt ez, amely 1-2 faházzal 
kezdődött, s mára már ál-
landó, élő kulturális prog-
ramok helyszínévé nőtte 
ki magát. Nevét, mai köz-
életi tevékenységét nagy 
tisztelet övezi, mert ő egy 
igazi mecénás. Mi is ide 
menekültünk be, majd az 
eső elállta után kimentünk 
az állomásra és szálláshe-
lyünkre utaztunk. Reggel 
kipihenten indultunk haza 
Magyarországra, s újabb 
600 km állt előttünk. A 
vonaton három testvérből 
álló zenei együttes szóra-
koztatott és búcsúztatott 
bennünket. 

(folytatjuk)
Szórád Istvánné

egy zarándok 
a sok közülEgy szépséges gyimesi csángó kislány 

Deáky András a mecénás

Ágasegyháza SE - Jövőkép...
A jövőben is elsődleges 

célunk lesz a helyi fiatalok 
beépítése a csapatba. Kor-
osztályos serdülő csapata-
ink Ártim János vezetésével 
továbbra is rendre szállítják 
a szép eredményeket. A 
kezei közül kikerülő tehet-
ségeknek kellene lehető-
séget biztosítanunk egy ifi 
csapat keretein belül, de je-
len pillanatban képtelenek 
vagyunk anyagi forrásokat 
előteremteni. Nem adjuk 
fel, s reméljük, hogy néhány 
támogató segítő kezet 

nyújt majd ennek a problé-
mának a megoldására.

Felnőtt csapatunk már ja-
vában készül a következő 
szezonra. Erőfeszítéseinket, 
reméljük, több siker koro-

názza majd, mint a tavalyi 
évadban. Elsődleges célunk a 
csapat védekezésének meg-
erősítése, valamint a lőtt 
gólok számának növelése. 
Jelen állás szerint 14 csapat-
ból áll az idei csoportunk, az 
első 5 hely valamelyikének 
megszerzését tűztük ki cé-
lul. Kérünk mindenkit, hogy 
aktív szurkolásukkal segít-
sék a csapatot a minél jobb 
eredmény elérésében.

Tisztelettel: 
Szántó Sándor 

sportbarát

Gazdaköri kenyérszentelés

Az ágasegyházi Gazda-
kör az előző évek gya-
korlatának folytatásaként 
augusztus 20-án idén is 
megünnepelte az új ke-
nyeret.

Évek óta változó helyszí-
nen ünnepeltünk, ahová 
Farkas János plébános urat 
hívtuk el, szentelje meg a 
kenyerünket és fogyassza 
el velünk az ebédet.

A plébános úr tavalyi év-
hez hasonlóan felajánlotta 
a plébánia kertet helyszí-
nül. Az előre felállított 
parti sátrak alatt szépen 
megterített asztal várta a 
gazdatársakat, valamint a 
református lelkész urat is.

Farkas János plébános úr 
bemutatta a községünkbe 
frissen érkezett reformá-
tus lelkészt, majd megkér-

te mondjon pár szót ma-
gáról, családjáról.

A lelkész úr bemutatko-
zása után felváltva beszél-
tek az új kenyérről, Szent 
Istvánról, majd megszen-
telték a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenye-

reket, melyet Tímár Imre 
által főzött nagyon finom 
pacalpörkölthöz  feltálal-
tunk.

A plébános úr bevásárol-
ta a savanyúságnak valót, 
Illés Attiláné Erzsike pedig 
Furkóné Katika segítségé-
vel elkészítette. Nagyon fi-
nomra sikerült. Az ünnep-
séget a himnusz nyitotta, 
a szózat zárta. Ebéd után 
jóízű beszélgetés kezdő-
dött, majd elmondtunk 
egypár nótát is.  

Köszönet mindenkinek 
aki segített az asztalok 
edények szállításában, te-
rítésben, mosogatásban, 
krumpli hámozásában.

Remélem, aki részt vett 
az ünnepségen egy szép 
élménnyel lett gazdagabb 
és jövőre is velünk tart.

Börönde Lászlóné
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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

Rejtvénypályázatok
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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 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

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

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

1981-ben az ENSZ Köz-
gyűlésének nyitónapján 
úgy határoztak, hogy 
minden év szeptembe-
rének harmadik keddjén 
ünneplik A BÉKE NEM-
ZETKÖZI NAPJÁT. 

Egy 2001-es határozat 
értelmében 2002 óta 
szeptember 21-én tart-
juk ezt a napot. 

Az ENSZ Közgyűlése 
arra kérte az országo-
kat, hogy tekintsék ezt 
a fegyverszünet és az 
erőszakmentesség nap-
jának.

1965. szeptember 8-án 
az UNESCO által Teherán-
ba összehívott világkong-
resszus úgy döntött, hogy 
e napot AZ ÍRNI-OLVASNI 
TUDÁS NEMZETKÖZI NAP-
jának nyilvánítja. Ez a nap 
ráirányítja a figyelmet az 
írástudatlanság problémá-
jára. A világon még mindig 
egy milliárd írástudatlan fel-
nőtt él. Minden évben ezen 
a napon az UNESCO díjjal 
jutalmazza azokat, akik a 
legleleményesebben és le-
gösztönzőbben harcolnak 
az írástudatlanság ellen.

Takarítási világnapÍrni-olvasni Tu-
dás Nemzetközi

Napja

A TAKARÍTÁSI VILÁGNAP 
nem kötődik egyetlen konk-
rét dátumhoz sem, minden 
évben egy szeptember 20-
a körüli hétvégén ünneplik. 

A hagyomány Ausztráliából 
indult. Magyarországon a 
Magyar Cserkész Szövetség 
erdőtakarítási és szemét-
gyűjtési akciókat szervez.

A Béke
Nemzetközi 

Napja

(forrás: Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség)

Kölyökrejtvény
Augusztus havi pályázatunk díjazottjai:

 1. Tóth Bence Kecskemét, Szarkás 97.
 2. Ruskó Olivér Kiskunhalas, Vasút u. 6/D.
 3. Berta Alexa Ágasegyháza, Rákóczi u. 25.
 4. Simon Ferenc Ágasegyháza, Jókai u. 6.
 5. Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
 6. Kamasz Ricsi Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
 7. Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3
 8. Holák Hajnalka Ágasegyháza, Dózsa Gy. u. 2.
 9. Cseh Kristóf Ágasegyháza, Kossuth L. u. 78.
10. Szaszkó Karolin Noémi Ágasegyháza, Kossuth L. u. 51.
A nyerteseknek gratulálunk és iskolai munkájukhoz is hasonló sikereket kívánunk.

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. október 5.
Augusztus havi pályázatunk nyertese: Elekes Sándor 

László Ágasegyháza, Sándortelep dűlő 166.  
A nyertesnek gratulálunk!

Múltunk - Tudja-e? 
1. Ki tölti be hosszú évek óta a római katolikus egyház 
gondnoki teendőit?
a. Krizsák István b. Kurucz Sándor c. Hetényi József

2. Ki nem kapott Ágasegyházáért Érdemérmet az alábbiak 
közül?
a. id. Holló Ferenc b. id. Balogh László c. Fehér József

3. Ki az az ágasegyházi lakos, akinek „keresztszülője”, név-
adója Rákosi Mátyás volt? 
a. Szabó Sándorné (Jakab Zsuzsanna)
b. Nemes Irén
c. Borsodiné Dienes Ildikó

4. Ki az a fogathajtó, aki a 2011-ben is dobogós helyezést 
ért el a II. Ágasegyházi Fuvaros-lovasfogathajtó verse-
nyen?
a. Kamasz Attila b. Király László c. Tolvaj Norbert

5. Ki az az ágasegyházi asszony, aki az 1950-es években 
népdalversenyen I. díjat nyert? 
a. Kasztl Jánosné b. id. Potoczki Istvánné c. Farkas Mihályné

A pályázat beküldési határideje: 2011. október 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076 

Ágasegyháza, Kossuth tér 2.  
Augusztus havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/b, 4/a, 

5/c.
Helyes megfejtőnk: Csontos Gergelyné Ágasegyháza, 

Sándortelep dűlő 99.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes 

szórakozást.

Szórád István ny.tanár

Születés nem volt
 

Esküvő:
Tóth Sándor - Nagy Emese Etelka.

Elhunyt:
Kovács Gábor (53), 
Polgár Mihályné Gál Mária (75), 
Belánszky Mária (97), 
Garaczi Károly Tamás (52), 
Ladányi Mihály (59)


