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Múltunk
A TSzCs-k néhány éves tapasztalata az volt, hogy erőiket szétforgácsolva képtelenek úgy gazdálkodni, ahogyan azt társadalmunk
megkívánná. Ezért 1964-ben a
három TSzCs egyesült és Mathiász János nevét vette fel. 2540 kh
területen 412 család gazdálkodik.
Ebből: szántó 1048 kh, rét 195 kh,
legelő 372 kh, gyümölcsös 6 kh,
szőlő 670 kh, erdő 118 kh, nádas
12 kh, parlag 119 kh, új telepítésű és gépi művelésű szőlő 60 kh.
A Mathiász János TSzCs három
erőgéppel, egy villanydarálóval,
négy lóval, 80 sertéssel rendelkezett. Az új TSzCs elnöke Izsák
József lett, főkönyvelője pedig id.
Szegedi Sándorné. Az új vezetőség hozzáfogott a közös táblák
kialakításához.
Sándortelep-tanyaközpont
életében az iskola tölti be a legfontosabb szerepet. Ballun Tiborné és Ballun Tibor 15 éven át
dolgoztak itt óriási erőkifejtéssel,
lelkesedéssel és nagyon eredményesen. Megyei támogatással és
a szülők segítségével építik fel a
második tantermet a közel 100
gyermek tanítására, nevelésére.
A közösség bevonásával mindig
aktív élet folyik az iskolában és
annak környékén.
Az ország iparosításával rohamosan csökkenni kezdett a mezőgazdaságban dolgozók száma.
Egyrészt az iparban jelentkező
kedvezőbb munkafeltételek miatt, másrészt a mezőgazdasági
nehéz fizikai munka miatt. Ezért
minden állami gazdaság, illetve
valamennyi szocialista üzem célul tűzte ki a dolgozók és a vezetők átképzését, a gépesítés
fejlesztését és az új technológiák
kidolgozását. Már a dolgozók
50 %-a szakmunkás képesítéssel rendelkezik (Pl.: növényvédő, gépész, kertész, stb). A gépi
munkák lehetőségének minél

Röviden

Megemlékezéseink:
Véradók Napja
Fogyatékos Emberek Világnapja
Akit mindenki vár…
Adventi várakozás

§
Önkormányzati
tájékoztató
Hírek röviden

Képek a Sándortelepi Iskola életéből.
optimálisabb kihasználása, a dolgozók fizikai munkájának csökkenése érdekében technológiai
változtatásokat eszközöltek, ami
folyamatosan tart tovább: magas művelésű szőlő kialakítása,
vegyszeres gyomirtás, gépi szőlőszüret, helikopteres növényvédelem. Az állami gazdaságok
tagosítást nem végeznek, a területükön lévő magántanyákat
vásárolják fel. Céljuk a tanyák
felszámolása, felújításra támogatást nem adnak. A dolgozóikat
a 40-60.000 forint szociális támogatással a faluba költöztetik.
Eddig 15 ilyen támogatással épült
új ház van a faluban. Ezért a juttatásért 5 éves szerződést kötnek
a dolgozók a gazdasággal. Igen

közkedvelt lett ez az akció a dolgozók körében. A nagy családos
dolgozókat évente külön segélyben részesítik.
A Helvéciai Állami Gazdaság
területén egy külterületi iskola működik az Ágasegyházi-úti,
ahol ebben az évben felépül a 3.
tanterem.

Az iskola közvetlen támogatást
is kap az állami gazdaságtól, tár-

Halottainkra emlékezünk
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját,
nézd meg a temetőit.” (Széchenyi István)
E gondolat kísért ki az éjszakai temető látogatásra és szívemet
örömmel töltötte el az ágasegyházi emberek őseik iránti tisztelete.
A sírokon gyönyörű virágok, messzire világító mécsesek hirdették:
Emlékeztünk.
„A sírok mélyére, nem hat le a bánat,
Aki ott aluszik, könnyet már nem láthat,
Csak szívből jövő imádság ereje,
Világít le a sír sötét éjjelére.
Elmúlnak az évek egymás után sorban,
Feledést borítanak sok-sok sírhalomra,
De hol szeretet van, múlhatnak az évek,
Sírból az emlékek mindig visszatérnek.”

(Részlet: Sírok mélyére ének)

sadalmi munka formájában. A
Héjjas-majorban kialakított kultúrházban a gazdaság fiataljaiból
és kívülálló fiatalokból működő
KISZ-klub is a gazdaság támogatását berendezés formájában
kapja. Közös színház látogatásokat szerveznek, melyre busz áll a
dolgozók rendelkezésére. Gyulán üdülője van a gazdaságnak.
A dolgozók szabadságuk 50 %val rendelkeznek, másik felének
időpontját a gazdaság határozza
meg. A dolgozók teljesítménybért kapnak. Átlagkeresetük
képesítésüktől és beosztásuktól
függően változik. Év végén már
nyereségrészesedést is fizetnek.
(Forrás: Ágasegyháza 1974.)
(Folytatjuk. Szerk.)

Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti élet
Egyházi tájékoztatók

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Angol nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetés
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Fogorvos

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a háziorvosi
és a fogorvosi rendelőkben fűtéskorszerűsítést végeztünk, mely hétszázezer Ft-ba került. A fogorvosi rendelő belső meszelését, festését is elvégeztük. Örömmel
tájékoztatom Önöket, hogy a fogorvosi szolgáltatást
fenn fogjuk tartani helyben. Remélhetőleg nem lesz
szükség a későbbiekben sem más település fogorvosi szolgáltatásait igénybe venni. Fogorvosi teendőket
ellátja Ágasegyházán dr. Tamasiné dr. Kun Éva fogszakorvos. A jelenlegi rendelési idő 2011. december 03.
napjától szombati napokon 09-16 óráig lesz. Természetesen számolva azzal, hogy a rendelési idő előtt és
azon túl előkészítő és záró munkálatok is szükségeltetnek a zökkenőmentes rendeléshez. Az óvodai fogászati szűrések már megkezdődtek, az iskolai szűrések
pedig folyamatban vannak. Mint tudjuk, a fogorvosi
rendelőhöz a felszereléseket, széket, kompresszort, induló csomagot meg kellett, hogy vásároljuk, ugyanis
az Önkormányzat tulajdonában már csak jelentéktelen
dolog maradt. Így bizony közel 1,5 millió Ft-os kiadással
kellett számolni a fogorvosi szolgáltatás újra indításához. Igaz, hogy nem tartozik a kötelező feladatok közé
a fogászati szolgáltatás, de mindannyiunk érdekében,
ha magasabb kiadást is jelent az Önkormányzatnak,
meg kellett mentenünk. A szolgáltatás néhány hónapos szünetelése miatt köszönöm a lakosság megértését és türelmét.

Lakosságunk 2000 fő?

Mint már a törvénytervezetekből kiderült, hogy a kettőezer fő alatti települések hivatalai megszűnhetnek a
későbbiek során. Sajnos, sok családnál tapasztalható,
hogy egyes tagjaik csak tartózkodási hellyel rendelkeznek Ágasegyházán. Vannak többen, akik csak itt laknak
bejelentés nélkül. Amennyiben a tartózkodási helyesek

és a bejelentetlen lakók állandó lakó ként jelentkeznének be, már is közelebb állnánk a hivatal biztonságos
fennmaradásához. Egy hivatali megszűnés többek között azt is jelentené, hogy helyben, szinte semmit nem
tudna a lakosság intézni, természetesen még sok drasztikus hatása is lehet. A fentiek figyelembe vételével,
Tisztelettel kérem az illetékeseket, hogy állandó lakosnak szíveskedjenek bejelentkezni, lehetőleg december
első feléig. A lakosság számának figyelembe vételénél
a 2012. január 01. állapot az irányadó, vagyis, ha megleszünk kettőezren ez időpontig, akkor megmentettük a
településünket. Kérem az Önök segítségét közös érdekünkre való tekintettel, hogy szíveskedjenek segíteni
a létszámunk növekedésének megfelelően. Köszönöm
segítségüket, közreműködésüket.

Helyi adók

Helyi adóinkat alapvetően a gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, valamint az iparűzési adók
összessége alkotja. 2012 évtől ezeken az adókon, mértéküket tekintve, nem tervezünk emelést. Természetesen adódhat kötelező jelleggel, vagy egyéb döntés
alapján való eltérés, amit a településeken alkalmazni
kell. Önálló Önkormányzati döntés alapján szintén
nem szeretnénk ingatlanadót és egyéb más népszerűtlen adót bevezetni. Sajnos, a lakosság terhelése már
így is a határon van és több kiadást adók tekintetében
sem bírna már el. Bízunk abban, hogy egyes adóbevezetésekről különböző irányokból jövő információk,
gondolatok átértékelés alá kerülnek és nem emelkednek a lakosság adóterhei.
Miért is vállalkozó az őstermelő?
1. Őstermelők és a helyi adózás:
Az 1990. évi C. törvény szabályozza az önkormányzatok által kivethető helyi adókat. Alapvető feladataik
finanszírozásához az önkormányzatok vagyoni típusú,

kommunális jellegű és helyi iparűzési adókat alkalmazhatnak. 2003. január 1-től hatályos módosítás következtében, a 400 ezer forintot (2004. január 1-tôl 600
ezer forintot) meghaladó bevétellel rendelkező őstermelők, mint „vállalkozók” a helyi iparűzési adó alanyaivá váltak.
2. Adó mértéke:
Helyi iparűzési adó terhelheti az önkormányzat illetékességi területén végzett a törvény hatálya alá tartozó tevékenységből befolyt bevételt. Az adó mértéke
a települési önkormányzat döntésének függvénye, de
nem haladhatja meg az adóalap 2 %-át. (Ágasegyházán 1,6%)
3. Adókötelezettségek teljesítése:
Az őstermelőknek helyi iparűzési adó tekintetében,
bejelentési, bevallási, adóelőleg-fizetési kötelezettségük van. A gazdálkodó az adóköteles tevékenység
megkezdését követő 15 napon belül köteles a helyi önkormányzatnál bejelentkezni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Az őstermelő bevallási
kötelezettségét a tárgyévet követő év május 31-ig kell
teljesítenie. A korábban befizetett előlegeket is ezen
időpontig kell teljesíteni. nyomtatvány kitöltésével. A
korábban befizetett előlegeket is ezen időpontig kell
kiegészítenie a ténylegesen bevallott adóra, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza az esetleges túlfizetés. Adóelőleget kell fizetni az önkormányzat fizetési meghagyása alapján évente két alkalommal, március
15-ig és szeptember 15-ig. Az adóelőlegek együttes
összege megegyezik az előző évi adókötelezettséggel. Mivel a vállalkozónak bejelentési és bevallási
kötelezettsége van iparűzési adó tekintetében, ezt
akkor is meg kell tenni, ha fizetési kötelezettsége
nem keletkezett, így természetesen az őstermelőkre is vonatkozik!
Füredi János
polgármester

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Vacka-kostoló

Hip-hop

Lápon járás, prüssz mérés, sőt még fabatka osztására is sor került október 7-én
könyvtárunkban. Az Országos Könyvtári
Napok keretén belül a Katona József Megyei Könyvtár Gaál Zsuzsanna meseíróval
kedveskedett a mi kisdiákjainknak. A Vacka-kóstoló című játékos könyvbemutató
kedvcsináló a nebulóknak arra, hogy érdemes belelapozni a mesekönyvekbe, hiszen
ott a mese mellett egy-egy jó receptet is
felfedezhetünk a baráti összejövetelekhez, gyerekzsúrokhoz. Az olvasáshoz kötődő játékok segítik a gyerekeket a könyv
megszerettetésében.
2011. október 3-9. között közel 600 település több mint 700 könyvtára mintegy
háromezer-háromszáz programja várta a
könyvtárlátogatókat.
„ Aki időt szán arra, hogy a szakácskönyvből elkészítse Hókupackavacka Rénkedves vendéglőjének Kárérte körtéjét
vagy Mákos zokniját, az nem bánja meg.” (Gaál Zsuzsa: Vacka-kóstoló)
Bornemisszáné Varga Ilona
Jó hangulatban telt az
október 29-től meghirdetett helloween tábor.
Voltak akik a töklámpás
faragásában vagy a helloween bábu készítésében
jeleskedtek, míg mások a
Keljfeljancsi készítésében,
vagy a rókavadászatban
bizonyultak ügyesebbnek.
A táborban a gyöngyfűzés
és a hellowween poszter
készítés mellett termé-

Tök jó hét
szetesen
szakítottunk
időt a társasjátékozásra
is. Papírbábuk készítése
mellett a gyurmázás rejtelmeit is kipróbálhatták
az érdeklődők. A tábor
lehetőséget biztosított a
közelgő ünnepekre való
kitekintésre. A szép őszi
idő ha csak rövid időre is,

de kicsalogatott bennünket a faluházból egy kis
játszótér ellenőrzésére és
színes falevelek gyűjtésére, melyek a hétfő délutánonként tartandó Kreatív
szakkör keretei közt még
hasznosításra várnak. A
táborozók közül néhányan
kedvet kaptak a Kreatív

szakkörbe való bekapcsolódásba is.

Bornemisszáné
Varga Ilona

„Az emberi természeten kívül egyetlen
más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot
ritmusnak nevezzük, s azt a
parancsot, mely a magas és
mély hangok összefonódását
kormányozza: harmóniának.
Ezek együtt pedig a táncot
teremtik meg.”
A
hip-hop táncát pedig nem megtanulni kell, hanem érezni! Amit megtehettek minden vasárnap 8 órától 10
óráig a Mohácsy Ferenc Faluházban. Várjuk a 16 éven felüli
lányok, fiúk jelentkezését!
Balogh Ágnes

Joulu Pukki
Amerikában Santa Claus,
Marokkóban Black Peter,
Indiában Bobo Natale, Kínában Topo Jijo, Finnországban Joulu Pukki Magyarországon Mikulás vagy Télapó.
Tulajdonképpen mindegy is,
mert függetlenül attól, hogy
milyen sorrendben kevergetjük össze a magánhangzókat
a mássalhangzókkal az eredmény mindenkinek ugyanaz: a piros ruhás, hosszú fehér szakállas pasas, mély altos
hangterjedelemmel. Testalkatának sziluettje enyhén telt.
A fogalmazásom finomságának oka pedig, hogy biztosra
megyek! Mert mi van, ha olvassa a cikket? A mikuláscsomagomra azért még igényt tartanék.
Balogh Ágnes
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Tollas Tibor
Helyesíróverseny

Tajvani
adomány

Rendhagyó napok
az óvodában

A Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete és a Lakitelek Népfőiskola Tollas Tibor Helyesíró
egyéni- és csapatverseny címmel versenyt hirdetett a kisiskolákban tanuló 3-4. osztályos tanulók részére október
12.-13.-án
A versenyen, az egyesületen kívüli határon belüli és határon túli magyar iskolák is részt vehetnek. Érkeztek versenyzők Romániából, Szlovákiából, Szerbiából. Jelenlétük
emeli a létszámot és a verseny színvonalát.
A verseny egyfordulós, játékos helyesírási feladatokból
és tollbamondásból áll.
Iskolánkat Vincze Luca, Váradi Renáta, Cseh Kristóf 4.
osztályos és Hajnal Mirjam, Törökfalvy Alexandra, Sipos
Mátyás tanulók képviselték. A harmadikosok még csak tanulási szándékkal vettek részt, de ennek ellenére nagyon
szépen szerepeltek, hiszen a lányok 100 pont felett teljesítettek. 120 pont volt a maximum.
A negyedikes csapat 110,66 átlagpontszámmal 2. helyezést ért el. Egyéniben Vincze Luca 119 ponttal megnyerte
a versenyt. Jövőre a harmadikosoknak nagyon kell készülni, hogy ezt a kiváló eredményt megismételjék. Gratulálunk mindnyájuknak!

Tajvan Magyarországi Képviselete, Lezsák
Sándor képviselő úr és
a Bács-Kiskun Megyei
Kisiskolák Közművelődési Egyesülete Elnökének Pálinkó Gyulánénak
a közvetítésével 4000
dollárt adományozott
iskolánknak. Az összegből 7 számítógépet, 10
monitort, 1 fénymásoló
gépet és 2 rádiós mikrofont vásároltunk. November 8-án az átadási
ünnepségre községünkbe érkezett Marietta Kao Liau
nagykövetasszony és Wellington W. C. Shih igazgató úr.
Tanulóink színvonalas műsora nagyon tetszett a vendégeknek. Utána megtekintették az intézményeket.
Nagyon kedvesek és közvetlenek voltak érdeklődtek a
helyi viszonyok után és szívesen beszéltek hazájukról.
Tetszett nekik a tiszta levegő és a csend. Polgármester
úr meghívta őket a következő Falunapunkra. Reméljük,
szép emlékeket Őriznek majd községünkről! Köszönjük
a gyerekek nevében az adományt!

Október 18-án, kedden a BácsKiskun Megyei Rendőr Főkapitányság és a Kunság Volán dolgozóinak közreműködésével
élménydús napot szerveztünk
gyermekeink számára. A nap,
a balesetmegelőzés és a közlekedésbiztonság jegyében telt.
A gyerekeket három csoportra
osztottuk korosztály szerint,
hogy megfelelően lehessen
velük foglalkozni és mindhárom csoport más tevékenységgel
kezdte. Az csoportszobában a rendőr karjelzéseivel, az úttesten való átkeléssel, a jelzőlámpákkal, a megkülönböztetett
jelzésű közlekedési eszközökkel, a láthatóság fontosságával
ismerkedtek a gyermekek mozgásos játékok, feladatlapok segítségével. Felvehették a rendőrsapkát, irányíthatták a forgalmat, és a foglalkozás végén mindenki kapott egy fényvisszaverő hátizsákot, valamint az óvoda is 5 közlekedéssel foglalkozó,
gyermekeknek szóló
könyvet. Az autóbuszszal elvittek bennünket
a Beck-tanyai kövesúthoz, megismerték a
gyerekek a buszmegállót jelző táblát, bérletet
kaptak, amivel felszállhattak a buszra, a sofőrtől pedig egy-egy szem cukrot felszálláskor. Utazás közben
bemutatták miért fontos kapaszkodni, miért kell használni a
biztonsági övet, hol van a leszállásjelző, miért nem szabad leszállni, ha már jelez a busz. Leszállás után pedig azt, hogy miért
nem szabad közel állni az úthoz, kilépni a busz mögül, milyen
gyorsan tud megállni, mi történik az öt literes vízzel töltött
palackkal, ha a kerék alá
kerül, mindezt játékos
formában, és nagyon
gyerekközeli
eszközökkel tették. A legnagyobb élmény azonban
az elektromos motorok,
autók vezetése volt. A
nagycsoportosok a nap végén még a „részeges szemüveget”
is kipróbálták, milyen nehéz is benne elkapni egy labdát, vagy
fogócska közben a játszótársat. A program átnyúlt délutánra
is, így a programot szervező rendőrök és a Volán munkatársai
is velünk ebédeltek, nagyon jól
érezték magukat ők is, nemcsak a gyerekek.
27-én, kedden már harmadik
alkalommal rendeztük meg
a „Tök jó napot”. Délelőtt a
Vándorszínház előadását nézhették meg a gyerekek, Tilinkó, utazás a bundások földjére
címmel. Délután festés, színezés, lámpáskészítés, tökfaragás
volt a program. A szülők által készített „tökös” finomságokat
ismét zsűrizték maguk a szülők. Díjaztuk az első három helyezettet, Rehák Tímeát, Gubicza Ildikót, és Szabó Erikát, a legötletesebb süti készítőjét, Patyi Anitát, és a legszebb tököt faragót, Rehák Tímeát egy-egy apró dísztárggyal. A menü tehát
nemcsak sült tök volt, hanem a nagyon ízletes és ötletes sütemények, sőt még tökből készült ivólé is, daduskáink pedig teát
főztek és ők is sütöttek tököt. Köszönjük szépen mindenkinek
a sütést, a felajánlott tököt, a segítséget bármilyen formában
is történt, és nem utolsósorban a részvételt és azt, hogy jól
érezték magukat. További képeket az ovi Facebook oldalán
találhatnak.
Szmetena Katalin

Hulladékgyűjtés

Teadélután
október 14-én

Október 11-én az egész
iskola papírt gyűjtött. A
gyerekek már hetekkel
előtte járták a községet
és próbáltak minél több
hulladékot összegyűjteni.
Összesen közel 60 q papírt
sikerült összeszedni. Hozták kézi kocsival, utánfu-

tókkal és lovas kocsival. Az
alsósok közül a 3. osztály
900 kilogrammal, a felsősök között az 5.-6. osztály
holtversenyben 1600-1600
kilogrammal nyerték a
versenyt. Mindhárom osztály jutalma egy-egy torta
volt.

BULGÁRIA
2012 NYÁR
2012. július 17.-26. között táncosainkkal Bulgáriába
utazunk egy fesztiválra. Részvételi díj kb. 200 Euro, ami
tartalmazza az utazási költséget, 7 nap szállást és napi
háromszori étkezést. A tengerparti nyaralásra jelentkezni lehet az iskolában, Ártim Jánosnál 20 Euro előleg
befizetésével.

Izgalommal vártuk ezt a napot, hiszen végre mi rendezhettük meg a teadélutánt. Nagy fejtörést okozott,
hogy olyan játékokat találjunk ki, ami minden gyerek
figyelmét felkelti, és mindenki jól érezze magát. Nagy
örömünkre szolgált, hogy egész délután folyt a játék,
a vetélkedés és minden apró ajándék gazdára talált. A
büfé szünet nélkül üzemelt. A szülők által készített finomságok az utolsó morzsáig elfogytak. Közben persze
mi is jól éreztük magunkat. Szeretettel várunk mindenkit
a következő alkalomra.
6. osztály

Nemzeti
ünnepünk
Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk október 21-én a Faluházban. A nyolcadikos tanulók színvonalas műsorral idézték fel az 1956-os őszi eseményeket. Sajnáljuk, hogy az
iskolásokon kívül kevés érdeklődő jelent meg.

Programok:
November 23.
November 28.
December 2.
December 6.

Szavalóverseny, 3.-4. osztály
Fogadónap 17 órától.
Lovas Világkupa Budapesten. 50 fő.
Mikulás Kupa, foci a sportcsarnokban.
5.-6. osztály
December 9. Mikulás bál. Rendező: 8. osztály
December 19. Hátrányos helyzetű gyerekek
karácsonyi ünnepsége.
December 20. Karácsonyi ünnepség. Mesélő dallamok.
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Szociális Gondozási Központ
Kirándultunk

Díszletkészítés

Az elmúlt hónapban is volt
klubunk kirándulni. Ez alkalommal
egy gyönyörű és
gazdag élő madár
gyűjteményt volt
lehetőségünk meglátogatni. Sok-sok
színes fácánt, ludat
és csirkefajtát láthattunk, amiről eddig még nem is hallottunk. Az érdekesség, hogy mindez itt található Ágasegyháza határában,
bárki számára megtekinthető.
A téli hónapok közeledtével klubtagjaink lelkesen fogtak neki a télies
díszletek és a karácsonyi
ünnepre való ajándékok
készítésének. A sok ötlet
közül többet próbálunk
megvalósítani kisebb nagyobb sikerrel, fő az odaadás és a szeretet, amivel
nekilátnak a készítésüknek.

Elhunyt
társainkra
emlékeztünk

A jászol varázsa...

Figyelem
A Szociális Gondozási Központ és
a Református Egyházközség közösen
2011.12.12. és 2011.12.16. között
Betlehemi jászol kiállítást szervez.
A kiállítás szebbé, színvonalasabbá tétele érdekében
lehetőséget teremtünk mindenki számára, hogy az általa készített vagy otthonában található Betlehemhez
kapcsolódó tárgyait kiállíthassa.
A tárgyak fogadását 2011.12.9. és 10.-e
között tesszük lehetővé.
A kiállítás megtekinthető:
2011.12.12. és 2011.12.16. között naponta.

A kiállítás 2011.12.16.-án, 16:00-tól
a Református Templomban „A jászol varázsa”
címmel tartandó ünnepi gálaesttel zárul.
Mindenki közreműködésére maximálisan számítunk, hogy jászolkiállításunk hagyományt teremtsen és az itt látottak a közösség lelkében felidézze
a szeretetet, a békét és Jézus születését.

Hallottak napján klubtagjaink is megemlékeztek elhunyt társaikról. Koszorúkat, mécseseket helyeztek el az intézményünk udvarán lévő keresztnél és közös
imával csendben emlékeztek.

Református Egyházközség és a Szociális Gondozási
Központ munkaközössége

Vas Gabriella
Intézményvezető

Vérbeli önkéntesek!

Egészségügy
Az influenza elleni védekezés
Az idei ősz nagyon kegyes volt hozzánk, mert egy hét hideg időszak kivételével még ma
november 9-én is nagyon szép napsütéses idő volt. Ilyenkor kevés a felső légúti fertőzések
száma, alig van meghűléssel jelentkező beteg. Viszont a jövő hétre már fagyos hajnalokat
jósolnak és hamarosan beköszönt a hideg idő. Tehát hamarosan várható, hogy szaporodnak a lázas felső légúti megbetegedések. Reméljük, hogy nem lesz tényleges influenza nagy
számban, mert ez egy komolyabb állapot rosszabbodást okoz. Rendszerint magas lázzal,
hidegrázással kezdődik, majd általános tünetek jelentkeznek, fejfájás, végtag- és izomfájdalom, elesettség, aztán hurutos tünetek, torokfájás, köhögés, orrfolyás következik.
A láz napokig fennállhat és nagyon magas értékeket érhet el.
Hogy előzzük meg a fertőzések kialakulását és hogy készítsük fel a szervezetünket a jó
ellenálló képességre?
Először is az őszi időszakban, amikor még sok a friss zöldség és gyümölcs, fogyasszunk
ezekből bőségesen, vitaminozzuk fel a szervezetünket. A szervezet képes elraktározni egy
részét a vitaminoknak. Próbáljunk kiegyensúlyozott életmódot folytatni, melyben a tevékenység, mozgás mellett kellő időt szánunk a pihenésre, kikapcsolódásra is.
Lehetőleg kerüljük a nagy tömeget, zsúfolt zárt helyeket, ahol sok ember van összezárva
órákig, és esetleg sokan köhögnek. Az influenza cseppfertőzés útján terjed. Szellőztessünk
gyakrabban a munkahelyen és otthon is. Mossunk gyakrabban kezet napközben is.
És végül de nem utolsó sorban fáradjunk el a rendelőbe és igényeljük az influenza elleni
védőoltást. A 45 év feletti idült betegségben szenvedők ingyen megkapják az idén is a védőoltást, mely FluvalAB néven van forgalomba és a H1 N1 vírus ellen alakit ki védettséget.
Felkészíti ellenanyagokkal a szervezetet a vírusfertőzésre és vagy nem alakul ki betegség,
vagy ha kialakul, akkor sokkal enyhébb lefolyású lesz és nem alakulnak ki szövődmények.
Évek óta adjuk és nem volt még szerencsére mellékhatása. Fontos, hogy csak láztalan,
a beadás pillanatában egészséges páciens oltható be. A 45 év alattiak is igényelhetik, de
receptre felírva ki kell váltani a Gyógyszertárban. Szívesen látunk minden érdeklődőt, és reméljük, hogy az idei szezonban sem lesz komolyabb járvány.
Dr. Dull István
háziorvos

Egy kis háttér-információ: először 1954. november 27-én
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak.
Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdődően november 27-én legyen
a VÉRADÓK NAPJA! (Forrás: Neumann-ház Irodalmi Szerkesztőség, internet) „Adni és nem elvenni” jó szlogen.
Majdnem ugyanazt jelenti a két kifejezés, de érzünk azért
némi különbséget. Na és ez? „Vért adni és életet adni”
Ezzel nem lehet vitatkozni és nem is érdemes.
Tegyük fel van egy fiktív hősünk, aki beteg és szorult helyzetéből csak akkor szabadul
és töltheti a közelgő ünnepeket a szeretteivel ha vért kap. Kell annál nagyobb jó tett ha
segíteni tudunk neki?
Az időzítés sem lehetne jobb, ajándékozzunk életet az ünnepekre! Én hiszem, hogy ezt
valaki jegyzik nekünk „odafenn”!
Balogh Ágnes

Kerek a világ?
December 3-a 1992 óta a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja.
Fogyatékos? Relatív, nézőpont kérdése. Ez csak a felgyorsult világunk mércéje szerint van így!
Aki nem tudja tartani ezzel a lépést az már „fogyatékos”? Azért mert másképp látja hallja érzékeli a világot
mint az utca embere, mondhatnánk nem átlagosan oldja
meg a mindennapi problémáit!
Ha nem átlagosan akkor mondjuk egyedien, mindenesetre kreatívan az biztos, nevezzük tehát őket „fontolva
haladóknak”. Mi lenne, ha a cikkben már említett utca emberét kiengednénk bekötött szemmel egy nagyvárosi lámpákkal teli kereszteződésbe?
Az eredmény biztos nem lenne látványos, a közlekedés pedig csak egy dolog. Apropó
a Mohácsy Ferenc Faluházban a feljárás is akadálymentes a „fontolva haladó” emberek
számára és ez így kerek.
Balogh Ágnes
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Aki életének példájával 800
év után is tanít. Szent Erzsébet
a katolikus egyház első magyar
nőszentje, II.András magyar király és Gertrúd királyné lánya,
1207-ben született. Már négyéves korában eljegyezték a
thüringiai tartománygróf fiával,
és ettől kezdve vőlegényével
együtt Wartburg várában nevelkedett. Miután jegyese váratlanul elhunyt, annak öccséhez,
IV. Lajos őrgrófhoz adták feleségül. Erzsébet és Lajos házassága
legendásan szép és boldog volt.
Erzsébet minden erejét és javait
a betegek és szegények megsegítésére fordította. Menedék-

helyet alapított árva gyerekek
részére, kórházat alapított, ahol
maga is segített a betegápolásban. Lajos jótékonykodásában
is együtt érzett feleségével és
támogatta őt. Az 1225-ös éhínség idején az ő jóváhagyásával
„fosztotta ki” Erzsébet a várat,
hogy segíthessen az éhezőkön.
A keresztes hadjáratba induló
férje félúton megbetegedett és
meghalt. Az özvegyet minden
vagyonától megfosztották, és
három gyermekével a Marburg
közelében fekvő birtokon igen
nagy nyomorúságban tengődött. Elutasította II. Frigyes császár házassági ajánlatát, s magára

öltötte a ferences harmadrend
darócruháját. Marburgban életét betegeinek és szegényeinek
szenteli, itt is alapít egy kórházat,
ami ma is megvan. Mindössze
huszonnégy éves volt, amikor
földi életét befejezte. IX. Gergely pápa négy év múlva, 1235ben avatta szentté. Ezek után
érthető, hogy karitatív szervezetek választják védőszentjüknek. Talán kevesen tudják, hogy
Kolumbia fővárosának, Bogotának a védőszentje: Santa Isabel
Erzsébet de Hungaria. Példája
önzésbe süppedt korunkban is
eleven és élő.
Farkas János plébános

„Királyod érkezik hozzád,
aki igaz és diadalmas” (Zakariás 9,9)
Advent és a karácsony gyönyörű
fényei, az általunk is épített s minket körülvevő ragyogás - tudva
- tudatlanul egy király fogadásának
pompáját idézik fel. Advent ünnepi
időszaka újra jelzi: a Királyok Királya
érkezése előtt állunk valamennyien.
Nem véletlen, hogy a keresztyén világ ilyenkor ünnepi fénybe öltözik.
Advent -latin szó- eljövetelt, megérkezést jelent. Különleges hármas
jelentéssel bíró ünnepünk ez, hiszen
egyrészt visszatekintünk az Ünnepelt első eljövetelére, Karácsonya,
másrészt felkészülünk a második
érkezésére, királyi bevonulására
- ugyanakkor már a kettő között
megadatik, hogy lélekben találkozzunk Vele, személyes kapcsolatba
lépve mindenek alkotójával a Ki-

Civil szervezeteink életébõl

„Szösz mentén – táskák, titoktartók,
képek nemezből”

Október 31-én szombaton nyílt meg az a kiállítás
Kecskeméten, amely igencsak felkeltette érdeklődésünket.
Nitschmann Corinna csodaszép nemeztárgyaiból
és Felvinczy Csilla rokkán
font fonalaiból nyílt az a
kiállítás a kecskeméti Népi
Iparművészeti
Gyűjteményben, amelyet Lóránd
Klára muzeológus nyitott
meg. A két különleges alkotó meséket idéző, a fantáziának szárnyakat adó
munkái ámulatba ejtették
a látogatókat. A szálszelídítő nemezkészítő Nitschmann Corinnának ez már
a sokadik bemutatkozása,

ugyanis már külföldön is
bemutatkozott, s nyert
nemzetközi díjakat. Engem
a Cigányszerelem és kellékei, valamint a Mohatáska
varázsolt el. Az előbbi egy
piros szív volt, sok virággal túldíszítve, az utóbbi
egy valóban zöld női táska
volt. De nem egyszerű vállra akasztható, hanem az
összeillesztésnél (oldalaknál) olyan cakkos volt, mint
egy rénszarvas agancsai.
Nitschmann
Corinna
meghívta a Lipcsében élő
fonalvarázslónőt, Felvinczy
Csillát is maga mellé kiállítónak, mert manapság ami
készülhet egy rokkát hajtva, az valami csoda! A fonal
meg illik a nemez mellé. A
gyapjúnak két felhasználási
módja van, vagy nemezelik
vagy fonal lesz. A fonalak
egyszerűen megsimogatni valók, vékonyak, vastagok, színes csomószerűek,
az ember legszívesebben
hozzáfogna belőlük kötni
valami szépet.

Nemezből készült szív (Cigányszerelem)

Nemezkép Weöres Sándor versére

A fonalak „művésze” Felvinczy Csilla szívesen nemezel, de kedvence mégis
a rokkával való fonás. Erre
a kiállításra is magával hozta és fő helyre állította ki
rokkáját. Egy kézi kártológéppel maga kártolja (keveri) a fonalak összetételét
fonás előtt. Nekem legjobban a vörös fonal „nyakék”
tetszett.
A két művész együtt alkotott egy csodát.
A nemezelés az utóbbi
években nagyon közkedvelt lett, ennek egyik oka
a régi kézműves technikák
iránti érdeklődés megjelenése és átmentése a jövő
generációi számára.
A titoktartó (igen kedves
tárgy) és a nemez táska az
évszázados technikát örökítik tovább a 21. században.
A két művész végül aján-

lást is tesz, kiknek szánják
ezeket a tárgyakat.
Nitschmann
Corinna:
Azoknak szánom ezeket
az egyedi alkotásokat, akik
kortól és ismeretségi körtől
függetlenül felvállalják a
bennük csicsergő madarakat és viháncoló színeket,
akik szeretik a különlegeset és egyedit.
Felvinczy Csilla: Azt kívánom, hogy a lányok és
asszonyok ne a jól csengő
nevű márkák egyforma
táskáira vágyjanak, hanem
ezek a titkot rejtő, szeretettel készített táskák
ejtsék rabul képzeletüket,
melyek pont olyanok, mint
ők maguk, egyediek és
megismételhetetlenek.
A kiállítást látva én is hasonlóan gondolom.
Szórád Istvánné
krónikás

rályok Királyával. Nagyszerű érzés
tudni azt, hogy e lelki találkozás
-megtérés- után boldog örömmel
várhatom az Ő uralkodói érkezését,
ezer éves birodalmának felállását!
(Jelenések 20,1-6)
Tudjuk és valljuk Pál apostollal és a
világ valamennyi hívő keresztyénével együtt, hogy a nagy Advent, az
Ő királyi bevonulása napján minden
térd meg fog hajolni Előtte. Kicsik
és nagyok, uralkodók és egyszerű
emberek mind térdet hajtanak. És
minden nyelv, -hívőkké és hitetleneké- vallani fogja, hogy Jézus Krisztus
az Úr az Atya Isten dicsőségére.
(Filippi 2,11) Így ír erről a Jelenések
könyve: „Íme eljön a felhőkön és
meglátja őt minden szem, azok is,
akik átszegezték.” Döbbenetes és

egyben csodaszép nap lesz az! Jó
tudnunk, hogy már most erre világítanak, s ragyognak Advent és Karácsony csodaszép fényei. Csakhogy
milyen az ember! A fény, a pompa
sokaknál az álcázás és a takargatás
eszköze. A mi gazdagságunk, tehetségünk, a mi ajándékozó kedvünk
fényei ezek. Máshol alig jut valami a
fa alá, s talán csak egyetlen gyertyát
tudnak gyújtani a készülődés négy
hete folyamán. Ma is az egyszerű
és őszinte szívű emberek tudják
csak befogadni a Karácsony igazi
üzenetét: „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János
3,16) Áldott Adventi várakozást
mindenkinek! Pál László lelkész

Újra élet költözik
a Sándortelepi iskolába
- bemutatkozik a Hit Gyülekezete
Amint a Napló előző száma tudósította az olvasókat, a Sándortelepi iskola
újra hasznosítva lesz. A
pályázatot a kecskeméti
Hit Gyülekezete nyerte el.
A hangulatos környezet
és a Nemzeti Park adta
lehetőségeket
kihasználva szeretnénk erdei iskola
programokat kidolgozni,
és csoportok fogadására alkalmassá tenni az ingatlant.
A nyári szünetben gyermek- és ifjúsági táborokat,
valamint szociális gyermeküdültetést fogunk ide szervezni. Az iskola családi és
egyéb közösségi rendezvényeknek is helyet fog adni.
Mindezek során jó együttműködést szeretnénk kialakítani Ágasegyháza vezetésével és polgáraival.
A Hit Gyülekezete keresztény egyház, helyi közösségei 250 településen működnek. Félmilliós nézettségű
az ATV Vidám Vasárnap
című műsora, mely élőben
közvetíti a Hit Gyülekezete
istentiszteletét, és Németh

Sándor vezető lelkész igehirdetését. Az egyház a
hitéleti tevékenység mellett számos más közhasznú
tevékenységet folytat, oktatási intézményhálózatot
tart fenn, a gyülekezet segélyszervezete országszerte szolgál a rászorulók felé.
A kecskeméti Hit Gyülekezete 20 éve jött létre, a
gyülekezet fontosnak tartja az erős, virágzó családok
megteremtését, 2004 óta
saját óvodát működtet Noé
Bárkája Óvoda néven. A
gyülekezet közösségi tevékenységébe jól illeszkedik
a Sándortelepi iskola hasznosítása, amely színesíteni
fogja Ágasegyháza életét
is. A kecskeméti Hit Gyülekezete
istentiszteleteit
szombaton fél 5-kor tartja
a Kecskemét, Kiskőrösi út 5.
sz. alatti Hírös Konferenciateremben, amelyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Arató Ádám lelkész
Kecskeméti Hit
Gyülekezete

FELHÍVÁS
Tisztelt Ágasegyházi Polgárok !
A HIT Gyülekezete
segélyszervezete

2011. november 27-én
vasárnap délelőtt
9-11 óráig
ruhaosztást tart
a Faluházban,
melyre szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt.
Hites Adakozók Hálózata
Kecskeméti Szervezete

. oldal

2011. november
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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

FIZETETT
HIRDETÉS
BURGONYA
ELADÓ!
50,-Ft/kg
Kérésre, házhoz
szállítom!
Telefon:
30 / 6846 028
Eladó 1.2 hektár
fekete fenyőerdő

Polgárőrség: Kókai Sándor 20/427-6907

Sándortelepen.

Tűzoltóság központi ügyelet: 105

Érdeklõdni:

Intézményi elérhetőségek munkanapokon
Polgármesteri Hivatal : 76/388-211, 76/571-016,
76/571-060 Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek
07:30 - 12:00 szerda 07:30 - 16:00
Pénztár: hétfő, szerda, péntek 09:00 - 12:00
Háziorvosi Rendelő:
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.: 76/388-133
Fogorvosi Rendelő:
Ágasegyháza, Árpád krt. 24.
Dr. Tamasiné dr. Kun Éva Tel.: 20/412-6934
Rendelési idõ: minden szombaton 9:00 - 16:00

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

06-20/993-3890

Adventi várakozás - mézessel
Hozzávalók: 50 dkg finom liszt, 1,5 teáskanál szódabikarbóna, 2+1 tojás a plussz 1 tojás a kenéshez kell, de én csak tejjel kentem
meg, 35 dkg méz, 8 dkg cukrozott citrom
héj, 8 dkg cukrozott narancs héj (én ezeket
is elhagytam), 4 evőkanál étolaj, 1 cs Kotányi mézesfűszer-keverék (én csak a harmadát tettem bele).
Elkészítése:
1. A lisztet a szódabikarbónával és a fűszerkeverékkel összekeverem.
2. A két tojást a mézzel habosra keverem, keverőgéppel.
3. A mézes tojásokat keverjük össze a liszttel, az olajjal és három evőkanál vízzel.
4. Dolgozzuk simára a tésztát.
5. Egy órát hideg helyen pihentessük (én egy éjszakát pihentetem a hűtőbe).
6 Amikor szaggatom, akkor csak annyit csípek a tésztából amennyivel dolgozom, hogy
ne lágyuljon a tészta.
7. A tésztát fél cm vastagra nyújtom és szaggatom a kívánság szerinti formákat belőle.
8. Helyezzük egy enyhén olajozott tepsibe, tetejére tehetünk fél diót, mogyorót
9. 180 C fokon (2-3-as fokozat) süssük aranysárgára, (kb: 10-12 perc) figyelni kell nehogy
megégjen.

Rejtvénypályázatok
Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
Párosítsd össze egy nyíllal az angol és magyar állatneveket!
Cat		
ló
Bear		
macska
Bird		
hal
Rabbit		
madár
Fish		
vakond
Dog		
nyúl
Mole		
medve
Horse		
kutya
A megfejtést 2011. december 5-ig hozd be a könyvtárba neveddel és lakcímeddel.
A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.
Október havi rejtvényünk nyertesei:
Kamasz Ricsi Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.

Nyerteseinknek gratulálunk, tanulmányaikhoz sikereket
kívánunk!

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

Múltunk - Tudja-e?

SUDOKU

Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044
Óvoda Ágasegyháza, Óvoda u. 2.
Tel.: 76/388-014

1. Ki volt az a püspök, aki paphiány miatt rendszeresen misézett Ágasegzházán?
a. Marosi Izidor
b. Dankó László c. Bánk József

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b.
Hétfő : 11-12 óra
Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/444-7813

Szociális Gondozási Központ Ágasegyháza,
Rákóczi út 49. Tel.: 76/388-454
Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
Születés nem volt.

Esküvő nem volt.
Elhunyt:
Rittgasser Józsefné Virág Erzsébet (76),
Bódogh István (73),
Tóth István (65)
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

Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Ungor Richárd Ágasegyháza, Rákóczi u. 42.
Szaszkó Karolin Noémi Ágasegyháza, Kossuth L. u. 51.

2. Ki az az ágasegyházi fiatalember, aki sportteljesítményével (4oo m-es futás) országos második helyezést ért el?
a. Dóka István
b. Szaszkó Tibor c. Tóth Tamás
3. Ki volt az az ágasegyházi plébános, aki bevezette a
gitárral kísért misét?
a. Váczi József
b. Szabó József c. Károlyi Antal
4. Ki nem volt polgármesterjelölt az alábbiak közül?
a. Horváth József b. Hetényi József c. Ballun Tibor
5. Ki volt az a személy, aki évtizedeken át sekrestyés
és harangozó volt?
a. Juhász József
b. Holló Erzsébet c. Belánszki Antal
A pályázat beküldési határideje: 2011. december 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 6076
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Október havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/b, 4/c,
5/a.
Sajnos az október havi pályázatunkra nem érkezett helyes megfejtés.
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. december 5.
Október havi pályázatunk nyertese: Patik Miklósné
Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23.
A nyertesnek gratulálunk!
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