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1963-ban a II. számú iskolában megnyílik az Általános Iskola Napkö-
zi Otthona, mely étkeztetés biztosításával és napközis foglalkozással 
segíti a tanulók fejlődését. Még ugyanebben az évben 30 férőhelyes 
óvoda kerül kialakításra a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni 
ellátására.

1964-ben a Községi Tanács irányítását Jóljárt Ferenc elnöki titkár ve-
szi át és megkezdődik a község tervek szerinti építése, alakítása.

Nagy erőfeszítésekkel egyre gyarapodik a Földműves Szövetkezet is. 
Mintegy 700.000,- forintos beruházással kisáruházat építettek, mely-
ben helyet kapott az iparcikkbolt és az önkiszolgáló élelmiszerbolt. 
Ugyanebben az évben 400.000,- forintos költséggel a meglévő italbol-
tot kisvendéglővé alakítják át.  
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Szerkesztõség

Rejtvénypályázatok
Angol nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel

Egyházi tájékoztatók

Hírek röviden
Falugazdász-határidő

Múltunk
A villamosítás beindulása, a szocialista átszervezés nagy léptekkel 

beindítja a község fejlődését. A rengeteg társadalmi munka mellett, a 
pihenésre és szórakozásra is igényt tart a megfáradt lakosság. 

Szabó László Dezső: 
Október 23.

 
Egy bomba robbant a szívemben: 
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk! 
Forró szívvel, és mit se várva 
Egy eszme indult el velünk. 
Az idő ősködéből pattant, 
És telt vele a csillogó este: 
Ezrek és ezrek az utcákon, 
Nem lehet ráismerni Pestre. 
Az égen száz csillag hunyorgott, 
Lenézett egy-két vörös fényre; 
Csattant, kiáltott a jelszó: 
A rabságnak már legyen vége!
Egy autó oldalán fityegtem, 
És alig hittem a szememnek: 
Rendőr sehol, s házak tövéből 
Asszonyok, lányok integetnek. 
„Ruszkik haza!” - dörren az orkán, 
„Sztálint ledöntjük!” - dübörögtek; 
ömlött a nép, torok kiáltott, 
a jelszavak meg mennydörögtek 
Százfejű szörnyek mesévé váltak, 
A provokátort meg kikacagták. 

Ebben az időben a Földműves Szövetkezet 8 kiskereskedelmi, 2 ven-
déglátó-ipari üzlettel, 1 zöldség-gyümölcs, 1 baromfi-tojás, vegyes fel-
vásárló teleppel, 1 szikvízüzemmel és 1 betonüzemmel rendelkezik. 

1956 eseményeire emlékezünk

A szobor előtt a nagy téren 
Régi világuk megtagadták. 
Kemény csapás volt mindazokra, 
Akik előtt tapsoltak egykor! 
Álltak és néztek várakozva, 
Ezer és ezer, százezer sor.

Ledöntöttük a Sztálin szobrot! 
Verték, döngették a vázat.
A Rádióhoz, stúdióba! 
Vesszen Gerő, a gaz áruló! 
A forró éjszakában indult 
Véres útjára száz golyó. 
Én is rohantam, és jött Csepel, 
Katonák, lányok, asszonyok, 
Rendőrök, munkások, ezren, ezren, 
Igaz és bátor magyarok.
És sztrájk is indult. Árva népünk 
Kezébe vette végre sorsát. 
Másnap már vérben fürdött 
minden, 
De feltámadott Magyarország!
Aranybetűkkel, vérrel írva, 
Új, nagy fejezetet nyitottunk 
Ország-világ történetében: 
Szabadságunkat marokra fogtuk!

Új eszme ragyog fenn az égen, 
Dátum született a világon, 
Mely tűzbe hoz ma minden szívet: 
Szabad október 23!
                            1956. október 27.

Cserkeszőlői fürdőzés

Régi idők focija A Halászcsárda

Nagy ütemben folyik a mozaik lapok gyártása

Diadal szállt végig a téren, 
S mint tűzvész, orkán ült a tájra: 
A magasságban zúgni kezdett 
Hegesztőpisztoly kékes lángja. 
Motorok zúgtak, erőlködtek, 
Megingott végre a Gyalázat: 

A felsorolt tevékenységek mellett figyelemre méltó erőfeszítéseket 
tesz a tagság és a lakosság igényeinek kielégítésére is. Így pl.: gépköl-
csönzést végez, növényvédőszer- és műtrágya ellátásáról is gondosko-
dik. Eredményes munkát végeztek a szerződéses termelés területén is. 

A község területén működik még egy törpebenzinkút is a lakosság 
kiszolgálására. A taglétszám meghaladja a 800 főt, vagyona is duplá-
jára emelkedik. Tevékenységével kiérdemelte, hogy a SZÖVOSZ és a 
KPVDSZ „Kiváló Szövetkezet” címmel tüntesse ki.

(Forrás: Ágasegyháza 1974. Ágasegyháza 2000) (Folytatjuk. Szerk.)



2. oldal 2011. októberÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Sándortelepi iskola
Mint ismeretes a Sándortelepi iskola állaga lakatlanul, 

közel kettő évtized alatt jelentősen romlott, hasznosítva 
nem volt, gazdátlan volt. A megmentés érdekében pá-
lyázatot írtunk ki értékesítésre, hasznosításra. Pályázati 
felhívásunkra egy pályázat érkezett. A kecskeméti Hit 
Gyülekezete pályázott. A pályázat elbírálását pozitívan 
véleményezte az erre a célra felállított bizottság, valamint 
támogatta a képviselőtestület is egyhangúan. Így a nyer-
tes pályázó a kecskeméti Hit Gyülekezet lett. Az ingatlan 
kedvezményes vételára 1.100.000 Ft, melyhez társulnak 
komoly kötelezettségek. A pályázó ismertette a célokat, 
mely oktatási, szociális és közösségi célú tevékenységeket, 
erdei iskolai, erdei óvodai célokat szolgál a jövőben.

Célunk az iskola megmentése, hasznosítása volt, nem 
szerettünk volna abban a helyzetbe sodródni, hogy a he-
lyén egy emlékoszlopot állítsunk, mint amire volt már pél-
da településünkön.

 
Felszabadulás utcai telek értékesítése

Sajnos, lassú a telkek értékesítése, ami abból is látható, 
hogy három év alatt huszonkilenc telekből csak hét talált 
gazdára. Ha így haladunk, még legalább tíz évnek el kell 
telni, hogy értékesíteni tudjuk telkeinket. Figyelembe véve 
a fentieket, a bizottság és a képviselőtestület úgy döntött, 
hogy bizonyos feltételek alapján az alapárból maximum 

Falunap 2011 
Kreatívan

szakkörözünk

35%-os kedvezményt biztosít a letelepedni, építeni, csa-
ládot alapítani szándékozóknak. Vagyis legkedvezménye-
sebben 975,- Ft+áfa/m2, áron megvásárolhatók a telkek. A 
kedvezmény mértékéről elsősorban bizottság fog dönte-
ni. Az érdeklődőknek további információkkal állunk ren-
delkezésre a Polgármesteri Hivatalban.

 
Gépjármű adó

Tisztelt gépjármű tulajdonosok, üzemben tartók! Sajnos, 
településünkön többen nem fizetik be a gépjármű adót. 
Lehet, hogy ez eddig természetes volt, de a továbbiakban 
kettő lehetőség maradt ezzel kapcsolatban. Egyik az alap-
helyzet, hogy a gépjárműadó befizetésre kerül határidőre. 
A másik lehetőség az, hogy ha az adófizetésre kötelezett 
nem fizeti be az adót, akkor a fizetési határidőtől számított 
30 napon belül a jármű forgalomból való kivonására kell 
számítani. A forgalomból való kivonás az elmaradott adó 
megfizetése alól nem mentesít, vagyis annak behajtása lesz 
a következő soron kívüli lépés. Meg kell tennünk az ilyen 
intézkedéseket annál is inkább, mert nem szeretnénk, hogy 
hátrányos helyzetbe kerüljön egy esetleges adóemeléssel 
az-az adófizető, aki tisztességgel fizeti a gépjárműadót.

  
Őstermelők helyi iparűzési adója 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Tisztelt őstermelőink ke-
vés kivétellel, nem tettek eleget helyi iparűzési adóbeval-

lási kötelezettségüknek. Igaz, hogy a korábbi években ez 
nem volt megkövetelve, de a jogszabályoktól nem térhe-
tünk el. Az ide vonatkozó jogszabály alapján 600 ezer fo-
rintot meghaladó bevétellel rendelkező őstermelők mint, 
,,vállalkozók” a helyi iparűzési adó alanyai lettek. A sza-
bályozás nem terjed ki azokra a gazdálkodókra, akiknek 
a személyi jövedelemadó törvény szerint nincs bevallási 
kötelezettségük. Mit is jelent ez pontosabban? Amennyi-
ben 600 ezer forintot meghaladó bevételük realizálódik, 
úgy bevallási kötelezettségük keletkezik személyi jöve-
delemadó és helyi iparűzési adó tekintetében is. Az adó 
kiszámításához a következőt kell tenni: az összes nettó 
árbevételből levonjuk a számlával igazolt nettó kiadásain-
kat, és a megmaradt összeg lesz az adó alapja, melynek az 
1,6%-a képezi a befizetendő iparűzési adót 2010-es évre. A 
bevételnél figyelembe kell venni a gázolajra vetített visz- 
szatérítést is! (Megjegyzem, hogy a jogszabályban részle-
tezett kiadásoknál az őstermelő nem realizálhat eladott 
áruk beszerzési értékére vonatkozó összeget, mert akkor 
már kereskedő lenne.)

Nyomatékosan felhívom az érintettek figyelmét, hogy 
haladéktalanul szíveskedjenek eleget tenni elmulasztott 
bevallásaiknak. A bevallás figyelmen kívül hagyása felül-
vizsgálathoz, revízióhoz vezethet! A 2010-es évre vonat-
kozó űrlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Adó-
ügyi Csoportjánál.              Füredi János polgármester

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

Kegyeibe fogadta az időjárás az ágasegy-
házi Falunap programjaira kilátogatókat, 
hiszen szikrázó napsütésben volt részünk 
szeptember 17-én.

Nyitott kapu és szívélyes fogadtatás vár-
ta mindazon érdeklődőket akik Csáki Ildi-
kó szalmafonó  munkáiból készült kiállí-
tásban szerettek volna gyönyörködni. Az 
aratókoszorúk, a használati és dísztárgyak 
sokaságából bizony nehéz lenne kiválasz-
tani egyet, hiszen mindegyiknek megvan a 
maga szépsége, bája. A nyugalmat sugárzó 
művek, a kifinomult formák az alkotó he-
lyett is beszélnek .

A nyári festőtábor részvevőinek alkotá-
sain felül Regeős Béla grafikus, illusztrátor 
munkáinak egy része is megtekinthető volt 
a sportcsarnokban rendezett kiállításon. A 
festmények mellett gobelin és más kézi-
munkák is színesítették az Ezüst Nyugdíjas 
Klub és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub  „Töré-
keny Szépségek” elnevezésű kiállítását. Az 
alkotók munkái mellett békésen megfért 
Menyhei József  2011-ben kiadott Paraszt-
monológ című könyvbemutatója is.

Sokan voltak akik a jeles napon már kora 
reggel azon serénykedtek, hogy szebbé, job-
bá, emlékezetesebbé tegyék a község nap-
ját. A bográcsokban reggel óta finomabbnál 
finomabb étkek készültek, hogy a zsűri tet-
szésén felül a meghívott családtagok és ba-
ráti társaságok is jól lakhassanak az „ünnepi” 
menüből. A bátrabbak a hagyományos fatü-
zeléses főzés mellett tették le a voksot, míg 
mások szívesebben választották a kényelme-
sebb égőfejes megoldással való főzést. Idén 
Lauter város küldöttei is részt vettek a har-
madik alkalommal megrendezett Vándor-
fakanál  főzőversenyen. A testvértelepülés 
küldöttei örömmel kínálták a látogatókat az 
általuk készített ételkülönlegességgel. A zsű-
rinek nem könnyítették meg a dolgát a ver-
senyzők, hiszen a birkapörkölt mellett bab-
gulyás, marhapörkölt, csülkös sertéspörkölt, 
továbbá  szárnyas és nyúl húsból készített 
finomságok tárából kellett kiválasztani a leg-
finomabbat. Igazán dicséretre méltó, hogy a 
fiataljaink  milyen szép számban voltak jelen 
a nemes küzdelemben, sőt az egyik legfiata-
labb versenyző a harmadik helyezést érte el 
a megmérettetésben. A fáradságos munka 
nem volt hiábavaló, hiszen a rendezvényre 
kilátogató vendégek gyorsan a bográcsok 
fenekére néztek .

Az idei év szélsőséges időjárása ellenére 
az Általános Gazdakör tagjai már kora reg-
geltől látványos kiállítással kedveskedtek a 
helyi gazdák által megtermelt javakból.

Az ökumenikus istentiszteletnek idén a 
Református Templom adott otthont.

A faluházban Sebestyén Imre képeslevele-
zőlap-gyűjtő Gyermekeink, továbbá a Sze-
relem témakör feldolgozása volt látható. 

A kedves gyermek fotók, és a játékkiállítás 
mellett a vállalkozó kedvű látogatók kipró-
bálhatták a rongyszőnyegszövést, míg az 
apróságok sorba álltak az arcfestésre.

Sokunk örömére nap folyamán a lakos-
ságnak lehetősége volt megtekinteni a Pol-
gári Védelmi Objektumot is.

A délutáni programok a szüreti menttel 
indultak, melyre az idei évben is szép szám-
ban érkeztek felvonulók és érdeklődők a 
szomszédságokból. A szüreti felvonulást a 
szabadtéri színpadi produkciók követték, 
ahol „kicsik és nagyok” egyaránt kitettek 
magukért, hiszen volt itt tánc és mulatás 
egyaránt. A szüreti bál meglepetés produk-
cióját a fülöpházi Szivárvány Táncszínház 
tagjai hozták el Ágasegyházára.

Tisztelettel köszönöm, hogy ilyen sokan 
voltak akik ünnepként tekintettek a közsé-
gi rendezvényünkre és, hogy szívvel lélekkel 
azért dolgoztak, hogy megszépítsék a nap 
programjait.

Bornemisszáné Varga Ilona

A kezünk mindig kéznél van! Na persze, 
de ki is használjuk ezt? Nem mindig elég 
kellően. Van, hogy ez ember párosítja 
a kézügyességét a képzelőerejével 
ennek eredményeképp jön létre egy kép 
megvalósítása után egy festmény vagy 
szobor és sorolhatnám. De mi van akkor, ha 
több ingert fogunk egy nyalábra. Mondjuk 
a fül és a hang ingerületeit célozzuk meg 
akkor ezek együtteséből lehet egy színi 
előadás is akár! Lehet ezt még tovább 
fokozni, izgalmas? Ha igen akkor gyerekek 
látogassatok el minden héten hétfőn a 
Mohácsy Ferenc Sportcsarnokba 14:30-tól 
15:15-ig. Állítsuk fejére a világot a puszta 
kezünkkel!

Balogh Ágnes

Csere-Bere
Bababörze

és Babafotózás
Mit kell olyankor csinálni, amikor már 

nem fér az ember lánya esetleg fia a 
rengeteg gyerekruhától, minden csak kidől 
a szekrényből amikor kinyitjuk az ajtót és 
ha nagy nehezen vissza is tuszkoljuk a 
makacsabb darabokat, hát óhatatlanuk 
kikandikál a szára a pántja stb.

Ha esetleg valaki arra vetemedne, 
hogy szétválogatja és megszabadulna 
a gyerek sok ruhájától, játékától, kinőtt 
babaholmijától az hozza el hozzánk 
a Mohácsy Ferenc Faluházba minden 
hónap első szombatján. Viszont „csak” 
cserélgetni szabad árusítani szigorúan tilos 
a hozott tárgyakért pedig felelősséget 
nem vállalunk! A kellemeset a hasznossal 
szeretnénk összekötni és a vállalkozó 
szellemű Babáknak játékos babafotózási 
lehetőséget is biztosítunk. (Érd: Faluházban) 
Várunk mindenkit szeretettel.

Balogh Ágnes
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Ha Falunap, akkor
VENDÉGEK!

Az idei Falunapunk is moz-
galmas, programokban, le-
hetőségekben bővelkedő 
volt. És ha Falunap, akkor 
„németek” is.... 

Ebben az évben az én fel-
adatom volt a német test-
vérvárosból Lauterből érke-
zők körüli teendők végzése, 
koordinálása, szervezése.

Bevallom egyike voltam 
azon képviselőknek, akik 
hosszú ideig ellenezték ezt 
a kapcsolatot, a következők 
miatt:

– Nem értek egyet azzal, 
hogy, erőnkön felül rep-
rezentáljunk, hogy olyan 
exkluzív helyen aludjanak, 
étkezzenek, ahová magyar 
emberek nagytöbbsége so-
hasem jut el.

– Nem látom értelmét ak-
kor a kapcsolatnak, ha abból 
a falu lakossága közvetlenül 
nem profitál. 

– Sosem szerettem a ti-
tokban, sutyiban... történő 
dolgokat, hogy közönséges 
halandó semmit nem ért, 
tud, esetleg csak látja: jöttek 
idegenek egy nagy külföldi 
busszal...

Régi gondolatom ezt a 
kapcsolatot egy egészen más 
alapra helyezni, hogy ember 
közelibb, sokak számára 

„elérhető” legyen. A tavalyi 
CSIPERO eloszlatta a testvér-
városi kapcsolat miatti kéte-
lyem. A karácsonyra kapott 
temérdek játék, ruha... és az 
a szeretet... Azután, amikor 
áprilisban önkormányzatunk 
kiutazott, sok kérdés a „he-
lyére került”. Amikor pedig 
a falunapi programtervről 
esett szó, teljesen belelkesed-
tek és közölték, ők is szeret-
nének főzni velünk-nekünk! 
Szeretnének köztünk lenni, 
szeretnének ismerkedni, 
olyan családokat megismer-
ni, akiknek segíthetnének...

Szeptember 15-én, csütör-
tökön este megérkeztek 
vendégeink, ahogy előző 
években is. Idén először nem 
az Ádám tanyán, hanem Ke-
rekegyházán a Vackor Vár 
Erdei Iskolában volt a szállá-
suk, az étkezés és a pénteki 
egész napos program...

... A szombatot nagy izga-
lommal várták, nem csak a 

csodás fogatok és a felvo-
nulás miatt! Igazi saját szedé-
sű, erdei gombából készült 
tejszínes levessel és 200 db 
bajor kolbásszal leptek meg 
bennünket. A lauteri polgár-
mester úr grillezett, Renáta, 
a gimnázium volt igazgató-
nője kiszolgált, Marió felesé-
gével főzte a gombás ragut, 
sokunk örömére. Különleges 
ízű, finom volt és a mennyi-
ségre sem lehetett panasz, 
hiszen három férfiember bir-
kózik a bográccsal.

Hogy „mibe” került ez ne-
künk? Köszönet a pályáza-
tíró team-nek (Jegyző úrnak, 
Galambné Marikának és a 
többi önkormányzati dolgo-
zónak)- egy fillérünkbe sem! 
A testvérvárosi kapcsolatok 
ápolására 1.350.000 Ft-ot 
nyertünk pályázaton. Idén 
„Lautertől” 1000 eurót ka-
pott önkormányzatunk, amit 
az intézmények (főleg az is-
kola és óvoda) felszerelésé-
nek bővítésére fordítunk.

A véleményem megválto-
zott, már tudom, jól gondol-
tam: ugyanolyan közönséges 
földi halandók, mint mi, nem 
kívánnak különleges bánás-
módot, extra kényelmet, 
puccos kiszolgálást.... Sokkal 
többre értékelik a mosoly-
gós falubelieket, az ember 
közelibb programokat, per-
sze a házi paprikáról, befőtt-
ről, lekvárról, pálinkáról és jó 
házi borról nem is beszélve.  

L. H. Zs.

Gyarmatiné Barta Edit gril-
lázs csodatortával lepte meg 
német vendégeinket, ezzel 
köszönte meg a karácsonyi 
ajándékokat, amit csemetéi 
kaptak. 

Az esti bálon mindenki jót 
mulatott, Lauter polgármes-
tere is táncra kerekedett:

Szüreteltek 
az ovisok

Programok októberben: 
18-án, kedden: Közlekedésbiztonsági játékos foglalko-

zás a Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság mun-
katársának közreműködésével 

27-én, csütörtökön délelőtt a Vándorszínház  előadá-
sa, délután 15 órától pedig „Tök jó nap”, tökfaragás, 
kézműves foglalkozás, tökből készült finomságok ver-
senye.

Szmetena Katalin óvodavezető

Szeptember 28-án az ovisok is megismerkedtek a szőlő-
szedés és mustkészítés fortélyaival.

Otthonról is hoztak szőlőt, de leszedtük az oviban lévő 
szőlőtőke termését is. A szőlőt leszemeztük, áttörtük, ki-
préseltük, és munka végeztével mustot ittunk. Nemcsak a 
préssel készült a must, hanem a nagycsoportosok kísér-
leteztek azzal is, hogy mennyivel nehezebb mindez, ha 
fokhagymanyomón, vagy szitán próbálják a szőlőszemek 
levét kinyerni. Nagyon jó kedvvel dolgoztak, és örömmel 
itták meg a mustot, amit maguk készítettek. 

Vackor Vár
Erdei Iskola

A Széchenyi jelvény feltűzése

Iskolai programok:
2011. október 23. 1956-ra emlékezünk
2011. október 27. Színház – Egérfogó
2011. november 12.  A sportcsarnokban RETRO buli lesz.
      Dj: Sanya ’70-es; ’80-as; ’90-es évek legjobb zenéi!!! 

Szeretettel várunk! Részletek a plakátokon!

Szeptember 16-án az 5. osztály egy délelőttöt tölthetett el 
Hetényegyházán a Nyíri Erdőben a Vackor Vár Erdei Isko-
lában. Egy másfélórás erdei sétával kezdődött a nap. A ve-
zető az erdő mindennapjairól, állatairól, növényeiről mesélt. 
Közben pedig láthattunk is érdekes dolgokat. Ezután két 
csoportra osztottak minket. Az egyik csoport tagjai az íjász-
tudásukat tehették próbára. A másik csoport pedig emléket 
készített az erdei iskoláról. Fát csiszoltunk, majd állatok, nö-
vények képeit égettük rá forró vassal. Megnéztük az iskola  
kiállításait is. Nagyon jól éreztük magunkat!         5. osztály

Széchenyi Nap

Október 6.

Az erdei séta közben

A díjazottak

Névadónkra emlékeztünk születésnapján, szeptember 
21-én. A 7. osztályosok készültek egy ünnepi műsorral. A 
műsor után a 8. osztályos tanulók ünnepélyes keretek kö-
zött tűzték az 1. osztályosok mellére Széchenyi jelvényt. 
Ekkor osztottuk ki a vetélkedő, a rajzpályázat és a kézmű-
ves pályázat helyezetteinek a díjakat. Minden résztvevő 
kapott egy almát. Gratulálunk a győzteseknek! 

A Széchenyi Focitornát rendeztünk a csarnokban. A 3.-4. 
osztályos csapatunk második lett. Sajnos, a 7.-8. osztályos 
fiúk csak negyedik helyezést értek el.

Az 5. osztályos tanulók ünnepi műsorával emlékeztünk 
az ARADI VÉRTANÚK halálának évfordulóján.

Részlet a műsorból
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Szociális Gondozási Központ

Egészségügy

Gyógyszerár és támogatás 
változás október elsejétől

Tájékoztatom a kedves 
betegeket hogy 2011. ok-
tóber 1-től megváltozott az 
egyes gyógyszercsoportok-
ban az egyes készítmények 
támogatása, és ezáltal a 
fogyasztói ár is. Egyes ké-
szítmények olcsóbbak má-
sok kissé drágábbak lettek. 
Nem jelentős változások de 
a felírásnál figyelembe kell 
vegyük. Minden hatóanyag 
csoportban ki lett jelölve 
egy legolcsóbb készítmény, 
és ha a beteg ezt elfogadja 
spórol, mert ezen a készít-
ményen jelentős támoga-
tás van. Ha ragaszkodik az 
eddig szedett nem referen-
cia készítményhez, akkor a 
többletet meg kell fizetni, 
de szívesen felírjuk azt is. 
Mindenki a saját pénztár-
cája és az előző tapaszta-
latai alapján dönthet hogy 
melyik megoldást választja. 
Készséggel állunk minden 

kérdés elé és segítünk dön-
teni. 

Megváltozott a közgyógy-
ellátásra irható gyógysze-
rek köre is. Az eddigi lista 
már csak részben érvényes, 
tehát vannak készítmények 
melyek eddig is szerepel-
tek a felírhatósági listán 
és  most is írhatók, viszont 
mások lekerültek erről a 
listáról. Ezért kérem készül-
jenek fel hogy a közgyógy-
ellátásra írható eddigi 
gyógyszereiket kénytele-
nek leszünk kicserélni, vagy 
ha ragaszkodnak az adott 
gyógyszerhez, akkor ezért 
fizetni kell. 

Kérem a betegek szíves 
türelmét a rendelés során, 
mert a 14.000 készítményt 
és számos gyógyszercso-
portot kell átnézzünk és 
mérlegeljünk ahhoz, hogy 
kiválasszuk a megfelelő ké-
szítményt, amely a beteg 

szempontjainak is megfelel.
Ugyanakkor sok türelem 

szükségeltetik a betegek 
részéről a gyógyszertári ki-
szolgálás során is, mivel a 
megváltoztatott készítmé-
nyeket újonnan meg kell 
rendelni és nem mindig kap-
ható azonnal, bármennyire 
előrelátók is a rendelésnél. 
A rendelet hatásaként to-
vább csökken a gyógyszer-
tári árrés, tovább csökken 
a gyógyszertár nyeresége, 
viszont a terhelés az nő. 
Ezért  kérem a bekövetke-
ző kellemetlenségekért ne 
bennünket hibáztassanak, 
mert mi is egy  rendeletet 
hajtunk végre.

Azért remélem hogy min-
denkivel közös nevezőre ju-
tunk és megtaláljuk azokat 
a készítményeket amelyek 
a gyógyulást segítik.

Dr.Dull István
háziorvos

Falugazdász Tájékoztatója
Fontosabb határidők:
Nitrát jelentés leadása: 2011 december 31-ig. 

A nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatóra,továbbá a  háztartási igényeit meghaladó mérték-
ben állattartás végző személyekre vonatkozik. Magánszemélyek 
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartással (baromfi 
esetében 3 számosállat, vegyes állattartás esetében 5 számosállat) 
foglalkozónak az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellék-
lete szerinti adatlapon kell adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet 
követő december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint 
illetékes talajvédelmi hatóságnak. A Gazdálkodási Napló vezetése  
a fenti  tevékenységet végzőknek kötelező. Ágasegyháza nitrátér-
zékeny besorolásba esik.

Agrár-környezetgazdálkodásban résztvevőknek kötelező jelentések:
- Gazdálkodási napló elektronikus úton benyújtása november 30-ig. 
- Tápanyag-gazdálkodási terv készítése szeptember30-ig.
- Levélmintavétel .

Agrár kárenyhítés keretében fagykárt szenvedett ültetvényekre 
hozamérték számítás benyújtása.
-  2011. október 20-ig beérkezőleg.

További információ: Mikus Anikó Falugazdász  06/70 4361-390,  
06/20 9850-721

Idősek Világnapja

Érdekes programjaink a jövőben:
Október  18. Éjszakai fürdőlátogatás
November  2. Halottainkra emlékezve - gyertyagyújtás
November  11. Márton napi mulatság
November  23. Adventi díszlet készítés
November  26. Erzsébet - Katalin bál

Falunap
A falunap alkalmával a műsoron való aktív részvételün-

kön túl, kiállítással is igyekeztünk színesebbé varázsolni a 
napot. Kiállításunkat sokan megnézték és pozitív vélemé-
nyüket nem is rejtették véka alá.

Az elmúlt egy hónapban két nagy esemény is színesítette 
időseink életét. A Falunap és az Idősek napja kiemelkedő 
eseménynek számított és mindkettőn nagy szeretettel és 
lelkesedéssel vettünk rész. Nagyon nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy az Ezüst nyugdíjas klub színjátszó 
köre meghívást kapott a község napjának az ünneplésére. 
Mivel az idősek napjára tartogattuk a meglepetés új szín-
darabot, így egy már bemutatott darabbal léptünk fel, de 
ez nem okozott gondot, a közönségnek nagyon tetszett 
és ezt nagy tapssal is honorálták.

Mint minden évben, október 1-én van az idősek világ-
napja. Ezt a napot mi is méltó módon meg szoktuk ünne-
pelni, így történt ez most is. A rendezvénynek a sportcsar-
nok adott otthont, melyen több mint 150 fő vett részt és 
a hangulatból ítélve nagyon jól érezték magukat vendé-
geink. A nap egy közös vacsorával és táncos mulatsággal 
zárult. 

Az idősek napját az Ágasegyháza Község Önkormány-
zatán túl többen is támogatták. Támogatásukat ezúton 
is köszönjük.

Vas Gabriella

Támogatóink voltak: Bódogh János, Boróka Népdalkör 
és Citerazenekar, Bugaci Tanyaszínház, Cseh György, Füre-
di János, Galamb János, Gyarmatiné Barta Edit, Halász Gá-
bor, Kovács Sándor, Kunság Drink KFT, Makula Józsefné, 
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok, Nagy Tibor, Pál 
László, Prikkel László, Sz. G. K. Ezüst Idősek klubja tagjai, 
Széchenyi István Általános Iskola, Szociális Gondozási Köz-
pont munkaközössége, Törődés - Lajosmizse Alapítvány, 
Zrínyi Istvánné.
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó!

Manapság egyre gyakrab-
ban halljuk, olvassuk, hogy 
gonosz a világ, rosszak az 
emberek, sokaknál kihalt a 
tisztesség és ismeretlen az 
olyan fogalom, hogy áldoza-
tosság és önzetlenség. Min-
den bizonnyal sok igazság 
van ebben a borúlátó meg-
fogalmazásban, talán több is 
a kelleténél. Az sem nyugtat 
meg különösebben, ha egy 
kézlegyintéssel túltesszük 
magunkat azzal a megállapí-
tással, hogy minden kornak 
megvoltak a maga gyarlósá-
gai, vétkei, hibái. Minden em-
bernek mégiscsak a legfon-
tosabb az a kor, amelyikben 
éppen él, mert döntően az 
befolyásolja életminőségét. 
Ennek tudatában és ismeret-
ében mégis a legtermésze-

Ki gátol bennünket abban, hogy azt 
tegyük, amit másoktól elvárunk?

tesebb dolog, hogy azoktól 
emberektől, akikkel életünk 
folyamán kapcsolatban va-
gyunk, elvárjuk, hogy legye-
nek irányunkban jók, tapinta-
tosak, szívesek, előzékenyek, 
kedvesek, segítőkészek, 
becsületesek, figyelmesek, 
nagyvonalúak, tisztelettudó-
ak, szavatartóak, és még so-
rolhatnám.

A stresszhelyzeteket is ki-
iktathatnánk az életünkből, 
ha egymásra jobban odafi-
gyelnénk, és a felsorolt, po-
zitív hozzáállással élnénk. Ha 
reálisan nézzük, igaz ugyan, 
hogy a világ sosem lesz jó, 
de jobb azért lehet. Az Arany 
ABC B-kezdetű verse így szól: 
„Becsüld meg az embereket, 
úgy nyersz te is becsületet. 
Nyájas szíves, ne légy kevély, 

mindenkivel békében élj. 
Amit nem kívánsz magadnak, 
te se tedd embertársadnak!” 
Az utolsó két sora lényegét 
tekintve, párhuzamban van 
a feltett címkérdéssel. Kinek 
kellene elkezdeni, sokkal in-
kább gyakorolni a jó csele-
kedeteket, és megfelelni a 
viselkedési elvárásoknak, ha 
nem azoknak, akik magukat 
keresztyéneknek (kereszté-
nyeknek) mondják, vallják?... 
Legyünk kezdeményezők! 
Még a „világ” is elsősorban 
tőlünk várja el és joggal. Így 
hát azzal fejezem be íráso-
mat, amivel elkezdtem: ki gá-
tol bennünket abban, hogy 
azt tegyük, amit másoktól 
elvárunk?

Pál László
református lelkipásztor

Közeledik Mindenszentek- 
és Halottak napja, amikor a 
temetőkben egyre többen 
keressük fel szeretteik sírját. 
Ilyenkor ünneplőbe öltöztet-
jük a sírokat, és meggyújtjuk 
az emlékezés mécseseit. Őrá-
juk emlékezünk akik felnevel-
tek, tanítottak és az életbe 
elindítottak. Különös napok 
ezek. Ilyenkor hívő és hitetlen 
egyaránt megfordul a teme-
tőben. Ezekben a napokban 
mindenki találkozik a halállal 
az elmúlással. A meghatott-
ság és tisztelet hatja át lelkün-
ket. Halottak napján újra át-
éljük a gyászt, a veszteséget, 
kicsinységünket és sebezhető-
ségünket. Egyben arra taníta-
nak ezek a napok, hogy nem 
szabad megfeledkezni az 
élőkről, hiszen addig tudjuk 

szeretni őket ameddig köz-
tünk vannak. Hogy nagyobb 
figyelemmel forduljunk a kö-
rülöttünk élő betegek, és min-
denek előtt az idősebbek felé. 
Tegyünk meg minden tőlünk 
telhetőt azért, hogy gondos-
kodásunkkal megkönnyítsük 
szenvedéseiket, fájdalmaikat, 
és a még hátra lévő életükben 
örömöt és szeretetet nyújt-
sunk nekik.

Ezekről a napokról így vé-
lekedik Pilinszky János A tél 
küszöbén című írásában:

„És nem véletlen az sem, 
hogy az egyház éppen ide, 
a tél küszöbére az elmúlás 
kezdetére helyezte halottak 
napját, az emlékezés alkal-
mát. Tette ezt nyilván ama 
nagyszerű ellentmondás 
jegyébe, melynek a halál csak 

látszata, tartalma azonban 
az élet. Halottaink tisztelete 
elsősorban az élet iskolája. 
Igaz nem az élet mechanikus 
folyamatainak, melynek a 
természet engedelmeskedik, 
hanem annak a másiknak,  
mely teremtő ellentmondás-
ként épp a tél küszöbén kezd 
új munkába, fokozott kedv-
vel és lelkesedéssel. A külső 
kép a hervadásé, a halálé és a 
menekülésé. Belül,  lélekben 
pedig, egyedül az ember füg-
geszti szemét a mindenség 
lankadatlanul működő csilla-
gaira, a távoli nagy egészre, s 
azon is túlra...”

November 1-én du. 3-
órárar a temetői harangnál 
imádságos megemlékezést 
tartunk.

Farkas János  plébános

Zarándok voltam Csíksomlyón (folytatás)

A végeláthatatlan zarándokok tömege

A vonaton zenével búcsúztatnak 
bennünket az erdélyiek

A programon túl szeret-
nék egyéb tapasztalataim-
ról is beszámolni. Ragyogó 
napsütésben telt út hazafe-
lé, ugyanolyan szép volt a 
táj, mint első nap az esőben. 
A természet a mienkhez 
képest kb. egy hónappal 
csúszott, ott ugyanis a ku-
korica és a pityóka (krump-
li) még csak 15-20 cm-esek 
voltak. Gyümölcsfát és 
szőlőt alig lehetett látni. A 
hegyoldalakon, -melyeknek 
szépsége vetekszik az Al-
pokéval- már megjelentek 
a farmergazdaságok. Meg-
lehetősen sok frissen nyírt 

birkanyáj legelészett. A 
magyarok lakta falvakban 
példásan megművelt föl-
deket, kerteket láttunk, de 
itt értek a legszomorúbb 
élmények is. Soha nem fe-
lejtem el azt a két idős em-
bert, akik a vasútig kinyúló 
kertjükben vártak bennün-
ket. A bácsika ült kis sám-
liján, és integetett nemzeti 
színű zászlójával, mellette a 
felesége, aki virággal tette 
ugyanezt. Vajon mire gon-
doltak, és hány könnycsepp 
gördült le az arcukon?...

Álmomban sem mer-
tem volna gondolni, hogy 

550.000 ember közül Csík-
somlyón is, Gyimesbükkön 
is rám köszön volt ágasegy-
házi tanítványom.

Volt olyan útitársunk, aki 
huszonharmadszorra vett 
részt a búcsún, ezért aján-
lom én is mindenkinek, de 
csak ha nagyon bírja a gyű-
rődést...

Köszönjük székely test-
véreinknek azt a megkü-
lönböztetett figyelmet és 
felénk áradó végtelen sze-
retet, melyet tőlük kaptunk 
az út során. Elmondták azt 
is, hogy már náluk is min-
den kapható az üzletekben, 
a hipermarketekben, mint 
nálunk, melyek vasárnap is 
nyitva tartanak...

Az idei év jelmondata 
az „Egyek vagyunk” volt. 
Valóban egyek vagyunk, 
egyek is voltunk, és egyek 
is leszünk mindörökre, 
mert ahogy Széchenyi Ist-
ván mondja: „Jó magyar-
nak lenni nehéz, de nem 
lehetetlen.”

Isten veled, Erdély!
Szórád Istvánné

egy zarándok a sok 
közül

Az ember legjobb barátja

Gazdaköri szüreti ünnep

Nagy állatbarátként na-
gyon fontos dolognak tar-
tom az állatok sorsát. Mi-
vel ez egy elég nagy téma, 
most csak az emberhez 
egyik leghűségesebb állat-
ról, a kutyáról szeretném 
megosztani gondolataimat. 
Két kutya szerencsés gazdá-
ja vagyok, mindkettőt utcá-
ról fogadtam be. Számomra 
ők a világ legszebb és leg-
okosabb kutyái. Ágasegy-
háza utcáin végigsétálva, jól 
látható, hogy egy állatsze-
rető községben élünk. Saj-
nos egyre több nagyvárosi 
barátunk is észreveszi ezt, 
ideális helynek látja megunt 

állatát az autóból egy moz-
dulattal az utcára hajítani. A 
mi dolgunk az, hogy befo-
gadjuk, gazdát keressünk, 
vagy ebrendészetet hívjunk, 
akik megpróbálnak új, ré-
ginél sokkal ragaszkodóbb 
és gondoskodóbb gazdát 
találni. Rengeteg állatmen-
hely van az országban, itt a 
közelünkben, Kecskeméten 
is. Miért is vennénk több 
tízezerért új házi kedven-
cet maguknak, amikor ku-
tyák ezrei várnak új gazdira. 
Köztudott, hogy örökbefo-
gadott állat örök életében 
hűséges, és hálás lesz azért, 
ha elfelejtetik vele régi, bor-

zalmas, utcán gazdátlanul 
csapongó életét. Remélem 
megannyi új, szeretnivaló 
kutya kerül rendes család-
hoz, és ha új kedvenccel sze-
retné meglepni gyermekét, 
mindenképp gondoljon a 
menhelyen váró házőrzők-
re, ahol nem csak felnőtt, 
kölyök kutyák is vannak.

Rácz Renáta

Ágasegyházán az  idén 
is megrendezésre került a 
szüreti nap.

Előző napokon kiosztot-
tuk a szokásos kis kosara-
kat amelyeket a gazdatár-
sak megtöltöttek az általuk 
megtermelt termékekkel, 
majd reggel szépen berak-
tuk őket a szokásos kiállítási 
helyünkre. a lépcső melletti 
tanterembe.

Kilenc órakor megtör-
tént a zsűrizés. Hostyánszki 
György szakértő zsűritag és 
az önkormányzat részéről 
Börönde Edit négy kategó-
riában választotta ki azokat 
a terményeket amelyeket a 
legszebbnek talált.

Helyezést értek el:

Gyümölcs kategória: 
1. Agárdi Marcell dió
2. Agárdi Nikolett alma
3. Szijjártó Petra alma

Zöldség kategória:    
1. Téglás Mihályné paprika
2. Fekete János burgonya
3. Szórád István paprika

Szántóföldi növény:  
1. Fehér József kukorica
2. Tóth Imre kukorica
3. Börönde László rozs

Szőlő  kategóriában: 
1. Szórád István
2. Agárdi Adrienn
3. Orgoványi Ferencné

Keviczkei Sándor gondos-
kodott arról, hogy a gaz-

dakör tagjai és azok a ter-
melők akik terményekkel 
gazdagították terményeik-
kel a kiállítást, ne maradja-
nak éhen.

A hagyományosan üst-
házban 60 literes üstben 
főtt a babgulyás,  ami olyan 
jól sikerült, hogy a zsűri kü-
löndíját is megkapta.

Börönde Lászlóné 
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Ágasegyháza lakosságának csaknem 
20 %-a nyugdíjas korú.

Az Idősek Világnapján hálás szívvel 
köszöntjük szépkorú lakosainkat.

Köszönjük, hogy tapasztalataik át-
adásával segítik mindennapjainkat. Kívánjuk, hogy 
életük őszbehajló korát egészségben gazdagon, bol-
dogan töltsék közöttünk még sokáig.

„Leszállt az est a csendre,

Emberek jönnek, s mennek,

S az Élők a Holtakkal,

ma újra „zajt” csapnak.

A szív kinyitja ajtaját,

mit a múlt magába zárt,

s fellobbantva a szeretet-fáklyát,

meggyújtja az emlékezés lángját.

A sok-sok apró lángocska,

mint mosolygós napocska,

fénnyel tölti meg a sötétséget.

Hol a kóborló lélek is,

ha csak egy percre is,

de találhat végre menedéket.”
(Nyitray Gábor: Halottak napján)

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

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ
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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 
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

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

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
Írd be a függőleges oszlopokba a szavak angol megfe-

lelőjét!
vakond
ló
barna 
kutya
sárga
bronz

(Segítségül a kezdő betűket megadtuk.)

Megfejtésként a vízszintes hatbetűs szót 2011. november 
5-ig hozd be a könyvtárba neveddel és lakcímeddel.

A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. 

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. november 5.
Szeptember havi pályázatunk nyertese: Patik Miklósné 

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

Múltunk - Tudja-e? 
1. Kit neveztek a falu „jó köszönős Józsi bácsinak” az aláb-
biak közül?
a. Losonczi József b. Kovács József c. Hetényi József

2. Ki nem állított ki a 2011-es falunapon festményt?
a. Somodi Nóra b. Füredi Anikó c.  Dienes Krisztina

3. Ki nem volt még az Ágasegyházi Gazdakör terménykiál-
lításán zsűrielnök az alábbiak közül? 
a. Menyhei József b. Dóka János c. Hostyánszki György

4. Ki nem tanított a Galambházi Általános Iskolában az 
alábbiak közül?
a. Frankó Mátyásné b. Balogh József c. Zombori Já-
nosné

5. Emlékeznek-e arra, hogy ki volt az az általános iskolai 
tanuló, aki több sportágban is kiváló volt? 
a. Lukács Józsefné (Sebők Etelka)
b. Kullainé (Galamb Borbála)
c. Tóthné (Fekete Ilona)

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

Ágasegyháza, Kossuth tér 2.  
Szeptember havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/c, 3/a, 

4/c, 5/c.
Helyes megfejtőnk: Szakál Istvánné Ágasegyháza, Baj-

csy-Zsilinszky E. u. 46.
Gratulálunk és múltunk kutatásához kívánunk kellemes 

szórakozást.
Szórád István ny.tanár

Születés:
Kalmár Nikolett (Horváth Éva), 
Kovács Zselyke (Vass Csilla)
 

Esküvő nem volt.

Elhunyt nem volt.

Idősek Világnapja

Szeressétek az öregeket (Részlet)
„Nagyon szépen kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja Őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Azért előre intelek titeket, 
Szeressétek az öregeket.”        (Óbecsey István)

Mindenszentek- és 
halottak napjára


