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Megint eltelt egy esztendő.
Hányszor kimondtuk már ezt a
mondatot. Ilyenkor képletesen
lezárunk egy szakaszt az életünkben, amelyet egy újabb, adott
sorrendet követő számmal megnövelünk. Ez valóban csak ennyit
jelent, semmi többet? Hiszen a
maga valóságában ténylegesen ez
történik. Már az ősember is mérte
az időt az ő sajátos, kezdetleges
eszközeivel, ezt természetesen az
évezredek alatt tökéletesre sikerült fejleszteni, kultúránként más
és más irányba. Elődeink, - a kultúrákat mélyen őrző, hagyománytisztelő őseink - hittek a kimondott
szó varázserejében, ez az alapja az
újévi köszöntés hagyományának.
Újévkor is - mint minden más ünnepen - házról házra jártak gyerekek és felnőttek, akik köszöntővel
kívántak egymásnak szebb jövőt,
boldogságot. Ilyen és ehhez hasonló versikéket mondtak, amivel
mi is egy nagyon boldog új évet
kívánunk minden kedves idősnek,
fiatalnak és szeretteiknek:
„Adjon az Isten bort, búzát, barackot, szőrös farkú malacot.
Üvegünkbe feneket, hogy mulassunk eleget.
Szekerünkbe kereket, hogy mehessünk eleget,
Boldog újesztendőt kívánunk a
házbéli családnak!”
Az új év köszöntése a gasztronómiában is elfoglalja az őt megillető helyét, ahogyan ezt a népi
köszöntőből is láthatjuk. Mit szoktunk enni újévkor? És vajon tisztában vagyunk-e vele, hogy miért
esszük ezeket az ételeket? Talán,
amit mindenki fogyaszt ilyenkor
az a lencse. A lencsét azért esszük,
hogy az új évben sok pénzünk le-
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gyen ugyanúgy, ahogy a sok apró
szemből álló szőlőt is emiatt válasszuk. Disznót - főleg a disznó
orrát - amiatt kell enni január elsején, hogy az „betúrja” hozzánk
a szerencsét, ugyanakkor csirkét
nem eszünk, nehogy kikaparja a
szerencsét, illetve a titkot!
Én azt gondolom, hogy mi, a falusi hagyományokat őrző emberek ezeknek tudatában vagyunk,
sajnos a rohanó, városi életvitelt
folytató embertársaink már kevésbé, így a mi feladatunk gyermekeinknek, unokáinknak mindezeket
továbbörökíteni.
Egy másik szokás az újévi fogadalomtétel. Sok esetben az óévvel való számotvetés eredménye,
hiszen amit a megelőző évben
nem sikerült keresztül vinnünk,
azt megfogadjuk, hogy arra az új
évben fokozottabban figyelünk és
igyekszünk betartani.
Másik megközelítés szerint egy
esztendő vége, annak lezárásával jár, ezt pedig egy „leltár”, az
év eseményeinek számbavétele
előzi meg. A 2011-es év sok jelentős eseményt és intézkedés
tartogatott számunkra, melyekből néhány fontosabb: A faluház
felújítása, végleges átadása 2011ben történt meg, melyet kicsik és
nagyok örömmel töltenek be naponta. Az iskola és sportcsarnok
energetikai felújítása, amire összesen szűk három hónap időnk volt,
befejeződött és átadásra került.
A tisztasági meszelése, festése is
megvalósult, zökkenőmentesen
kezdhettük a tanévet. Nem min-

denki számára volt öröm a külterületi szeméthegyek megszüntetése,
de az Önök segítségével megvalósult. A védőnői rendelő tetőfelújítását elvégeztük és a fűtésrendszert korszerű kazánnal szereltük
fel. Az orvosi rendelő felújítására
nem volt megfelelő pályázat, így
saját erőből korszerűsítettük a
fűtésrendszert. Reméljük, hogy a
jövőben a teljes felújításra, korszerűsítésre sikerrel tudunk pályázni.
A fogorvosi ellátást néhány hónap
kieséssel, de megtartottuk. Az öszszes berendezést meg kellett vásárolnunk és természetesen egy
induló készletet is, melyhez társult
egy fűtéskorszerűsítés és egy festés is, ami összességében 2.500.000
Ft összeget igényelt.
A falunapot és az idősek napját
a hagyományoknak megfelelően megtartottuk, és a jövőben is
megtartjuk. Az önkormányzatnak
az elvégzett munkálatokhoz negyvenmillió forint összegű önerővel
kellett számolni, amihez a rendőrségi épület, a sándortelepi iskola
és az Árpád körút alatti szolgálati lakás értékesítéseiből befolyt
összeg javította az önerőt, amit
igazán hasznos beruházásra fordítottunk. Természetesen néhányan
elégedetlenek az önkormányzat
munkájával és úgy vélekednek,
hogy mi csak rosszat formáltunk
mindig. Így igaz, nekünk is vannak hibáink és döntéseinket sem
támogatja mindenki, ami így természetes.
Nagy öröm számomra, hogy a
múlt évben nem voltak likviditási

gondjaink, sőt az évekkel korábbi számlákat is rendezni tudtuk.
Megtakarított
pénzeszközzel
sajnos nem rendelkezünk, de a
működések
zökkenőmentesek.
Ahhoz, hogy a jövőben is működőképesek legyünk, sajnos számolnunk kell megszorításokkal,
átszervezésekkel és néhány nem
kötelező feladattól el kell búcsúznunk. 2012 évben Ágasegyházán
nem vezetünk be plusz adónemet
és egyetlen meglévő adónál sem
lesz emelés, lakosainknak, vállalkozóinknak ezzel is segíteni szeretnénk.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani minden kedves falubelinek, kicsiknek és nagyoknak,
ugyanakkor a munkálatokban
közreműködő támogató szervezeteknek, intézményeknek és
közbenjáró vezetőinek, munkatársainak a fáradozásaiért, hogy
hozzájárultak az intézményeink
megerősítéséhez, községünk szépítéséhez, részvételükkel, munkájukkal segítették a falu jeles
eseményeinek
megvalósítását!
Örömmel tölt el, hogy ilyen sok
nagyszerű ember él ebben a kis
faluban. Egyre jobban azt érzékelem, hogy a lakosság összetartása,
segítőkészsége, szeretete, békessége most a legnagyobb ebben a
reménytelen, szegény, kilátástalan
világban, ahol egymásra vagyunk
utalva.
Kívánok Önöknek egészégben,
bőségben gazdag, békés, boldog
új évet! Kívánom, hogy ami szépet, jót elterveztek, ebben az esztendőben az mind valóra váljon!
Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere
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Múltunk
„A dolgozó népért, a hazáért előre - rendületlenül.” (Szólt a köszöntés.) Az iskolai élet mellett legnagyobb szerepe az úttörőmozgalom
kiteljesedése volt. Tanárvezetőink
élményekben gazdag. színes programokkal, sporteseményekkel, táborozásokkal, irányították ifjúságunk
életét. Az úttörőélet az úttörők
fogadalom tételével kezdődött csapatuk előtt, ünnepélyes keretek között.
Íme a fogadalom: „Én...(név) a Magyar Népköztársaság ifjú úttörője csapatom zászlaja és úttörőtársaim előtt
fogadom: az úttörőélet törvényét
miden körülmények között megtartom, csapatom jó hírnevét megőrzöm, tetteimmel szocialista hazámat,
a dolgozó népet szolgálom.”
A Sándortelepi Általános Iskola
megmentett képei is ezt bizonyítják.
Köszönöm Ballun Tibornak és feleségének e becses étékek megmentését. (Még magam is izgatottan,
úttörőként vártam az 1968/69-es
tanévben, a Tanácsköztársaság kikiáltása 50. évfordulóján érkező páncélvonatot. Szerk.)
(Folytatjuk. Szerk)

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Német nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Intézmények központosítása

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Gondozási Központ, valamint a Faluház és Sportcsarnok
2012. január 01. napjával egy igazgatás alá került. Az
ok alapvetően gazdasági jellegű, és ezáltal kiadásaink
csökkentését szeretnénk elérni, aminek van bő realitása. Sajnos ezt a sokaknak népszerűtlennek tűnő intézkedést meg kellett lépni mert ez is egy fontos eleme
a talpon maradásunknak és a jelenlegi önállóságunk
megtartásának.
Hogyan is működhetett a nappali ellátás?
Legalább harminc fő jelenléte szükségeltetett heti 5-6
napon át rendszeresen ahhoz, hogy a normatív támogatás nagysága ne sérüljön. A támogatás 2,5 millió lehet
a fenti jelenléthez rendelve. A jelenléteket igazolni, dokumentálni kellett, melyekhez párosult bizonyos odaillő program tervezet. Igaz, hogy a programok és azok
járulékos költségei nem ingyen voltak. Azokat főként
az önkormányzat finanszírozta, mely - a rezsi, szállítási
és egyéb költségekkel együtt - hasonló nagyságot képviselt, mint a támogatás összege. Már érzékelhető is,
hogy az összevonásnak nagy jelentősége van, ugyanis
egy intézményvezető fogja ellátni azokat a feladatokat, amiket korábban kettő látott el. Az is igaz, hogy a
„NAPPALI ELLÁTÁSNAK” vannak feltételei is, melyet az
alábbi törvény ide vonatkozó része meg is határoz.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról
65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és
elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93. § (4) (4) - A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása- bekezdése
szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő

Helyi adók
2012-ben
Ágasegyházán
Helyi adók vonatkozásában, tiszteletben
tartva
lakosságunk
igényét és teherbírását, 2012 évre vonatkozóan
adóemelés
nem történt.
A kommunális adónál tudtunk némi engedményt kialakítani.
Így a 65 év feletti
egyedül élő személyeket a kommunális
adó megfizetése alól
mentesíti az önkormányzat. Az adó alóli
mentesség külön kérelemre történik és
nem automatikus. A
folyamatáról munkatársaink
készséggel
állnak rendelkezésre.
A kérelemhez jövedelemigazolást a 2012

évben nem kell mellékelni.
Kintlévőségünk adókra vonatkoztatva nem
csekély és felhívásaink
sem vezettek mindenesetben eredményre. Így élve a törvény
adta lehetőségekkel,
a hátralékosok általi
kintlévőségeket
még január hónapban
kénytelenek vagyunk
átadni az adóhatóságnak az adóbefizetések
hatékony kezelése céljából.
Kérjük az érintetteket, hogy az adóalany
adatainak változásáról
15 napon belül szíveskedjenek a bejelentést
megtenni a Hivatalban!

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az
idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan
fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire
nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy ápolási díjban részesül.
Ezek után egy kicsit tisztábban látjuk a nappali ellátás
működtetésének feltételeit. Mint nem kötelező feladat
vállalhatunk-e egy nagymértékű rizikófaktorral ellátott
feladatot? Úgy gondolom, hogy nem, ugyanis a nappali
ellátásra jogosultak száma a fentiek alapján feltehetően
nem éri majd el a harminc főt, amely egy minimálisan
ellátotti létszámot jelent. A klub tagjai rendszeresen
összejöveteleket szerveztek. Nappali beszélgetések,
kézimunka készítések, közös névnapok, születésnapok,
karácsonyi, húsvéti ünneplések, zajlottak, melyek nagyon tiszteletre méltó események. Amennyiben a korábbi klub tagok igényt tartanak a további összejövetelek megtartásához, természetesen az önkormányzat
támogatja azt. A továbbiakban is szívesen látjuk a tagokat közös programjaiknak a megtartása alkalmaival,
jelenleg a megszokott helyen és időben. Mivel vezetőt
nem tudunk külön biztosítani a klubhoz, így javasoljuk a tagok közül megválasztani egy szóvivőt, vezetőt.
Természetesen nem fogjuk visszautasítani reális kéréseiket, amiben tudunk, fogunk segítséget nyújtani. A
tanyagondnoki szolgáltatást és az étkeztetést a továbbiakban is működtetni fogjuk önkormányzaton belül. A
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a nappali gondozást a kerekegyházi társulás végzi és ezek a szolgáltatások továbbra is
megmaradtak, hiszen nagy szükség van rájuk.
Tudjuk, hogy a faluház hivatott a klubok egyesületek,
civil szervezetek általi betöltésére, mely alapján a klubot 2012. április 01. után már a faluházban várjuk sze-

retettel összejöveteleik megtartására szerdai napokon,
mint eddig.
Sajnos gazdasági okok miatt intézmények összevonására került sor, melynek felelősei nem a szubjektív tényezőkben rejlenek. Így a Gondozási Központ vezetőjének Vas Gabriella Erzsébet vezetői megbízatása 2012.
december 31. napjával megszűnt. El kell azt ismernünk,
hogy a Gondozási Központért és a klub tagjaiért kimagaslóan sokat tett. Tudjuk, hogy lelkiismeretes munkájával magas szintű szaktudásával rendkívülien segítette
az intézmény az önkormányzat munkáját előmenetelét. A tagok, munkatársak szeretettel és tisztelettel
felnéztek személyére. Ezúton szeretném megköszönni
több, mint ötéves vezetői munkáját a munkájába vetett
energiáját, hitet és kitartását!
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

Falugyűlésközmeghallgatás
A falugyűlés alapvetően egy olyan fórum, ahol a kérdések mellett javaslatokat tettek fel a falu lakói. Legtöbbször jellemtelen hangnemben szólalt fel 2-3 hangadó, aminek jelentéktelen mondanivalója volt. Inkább a
kritika, a személyeskedés és a mocskolódás jellemezte az
ilyen irányú fórumot sok évvel ezelőtt, amikor még volt
falugyűlés. Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy ez a
fórum Ágasegyházán már nincs, megtartása ma már nem
kötelező. A gyakorlat ma már az, hogy bárki személyesen bejöhet a hivatalba és elmondhatja óhaját, javaslatát,
kérését és azt ott helyben meg is beszéljük azonnal, ha
szükséges orvosoljuk és megoldást keresünk a dolgokra.
A közmeghallgatást viszont évente egy alkalommal tart
a képviselő-testület, ahol kérdéseket lehet feltenni, amire azonnali választ, vagy 15 napon belüli írásos választ
kaphat a kérdező személy. A közmeghallgatást a helyben szokásos módon hirdetjük meg, amely az internetre,
valamint a hivatal hirdető táblájára terjed ki. A 2011 évi
közmeghallgatáson kevesen vettek részt, ez is jelzi, hogy
inkább személyesen teszik meg észrevételüket, kéréseiket, javaslataikat a lakosok.
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ
A 2011-es mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésre: 2012. január15. után van
mód.
Földhasználati lap szükséges az igazolás kiadásához. Elszámolható gázolaj mennyisége 97 l hektáronként,
minden művelési ágban.
A jövedéki adótörvény alapján a gázolaj után a vásárlás időpontja szerint visszatérítendő adómérték: 2009.
01. 01. után vásárolt gázolajra 68,00 Ft/liter, 2009.07.01. után vásárolt gázolajra 72,40 Ft/liter, 2010. 01. 01. után
vásárolt gázolajra 77,88 Ft/liter, 2011. 11. 01-jét követően 90,487 Ft/liter.
46/2008. (IV.17.) FVM rendelet ;,de minimis” csekély összegű támogatási formában teszi lehetővé további
100 liter visszaigénylését jövedéki adó formában MVH-tól, 2011-es gázolaj számlákra.
Csak szőlő-és gyümölcs ültetvények estében.
Minimum 0,5 ha területen szőlő- vagy gyümölcs termesztést folytat.
Mértéke: 100 liter hektáronként, és 70 Ft/liter összeggel.
Támogatás benyújtásának ideje: 2012. május 31-ig.
A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Legfontosabb feltétele:
A 2011-es gázolaj jövedéki adó visszatérítésnek igazoltan kiutalva kell lennie.
Őstermelői igazolványok érvényesítése: 2012. március 19. napja előtti érvényesítés esetén az igazolvány
visszamenőleg 2012. január1-jétől lesz érvényes, március 19. után pedig az érvényesítés napjától. A 326/2009.
(XII.29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért és
továbbá annak évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg.
Díj mértéke: új igazolvány kiadása esetén 2000 Ft, értékesítési betétlap kiadásáért 1000 Ft (érvényesítés),
minden további betétlap kiadásáért 1000 Ft díjat kell megfizetni a termelőnek. Az eljárási díjat az igazolványt kiállító hatóság által biztosított postai utalványon (csekk) lehet befizetni.
További információ:
Mikus Anikó falugazdász Tel.: 20/985-0721, 70/436-1390
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Szavalóverseny

Karácsonyi műsor

November 30-án rendeztük meg a 3.-4. osztályos tanulók szavalóversenyét. Mindkét osztályból nagy létszámmal vettek részt gyerekek a megmérettetésen. Alaposan
felkészültek és becsületesen helytálltak. A zsűri a következő tanulókat értékelte a legjobbnak. 1. hely: Vincze Luca,
2. hely: Németh Viktor, 3. hely:Szaszkó Karolin. Különdíj:
Gubacsi Dániel. Örültünk, hogy az óvónők megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt. Köszönjük a Faluház dolgozóinak a saját készítésű ajándékaikat.

Idén nem a gyerekek szerepeltek a karácsonyi ünnepségen. Először a „Mesélő dallamok” zenés sorozat keretében
Dóbiás tanár úrék előadásában különböző karácsonyi zenéket hallhattak a gyerekek. Aztán őket is bevonva, egyszerű hangszerek segítségével közös énekléssel végződött
a program. Az előadás alatt a tanítók, tanárok a szülők
felügyeletére hagyták a gyerekeket. Ők ekkor mentek átöltözni, sminkelni, hiszen a pedagógusuk következtek egy
meglepetés színdarabbal. Titokban készülődtek, késő délutánokon próbáltak, hogy a gyerekek ne sejtsék, mi készül.
Zsuzsa néni és Zsolti bácsi tervezték meg a darab keretét,

Andrásiné Magdi néni

Mikulás buli
Minden év decemberében meglátogatja a Mikulás a jó
gyerekeket. Ez iskolánkban is így történt. A 8. osztály szervezésében december 9-én 14 órakor elkezdődött a buli.
Az alsósoknak 16 óráig, a felsősöknek 18 óráig tartott a
szórakozás. A kicsik izgatottan várták a Télapó jöttét. Ez
idő alatt a gyerekeket és a felnőtteket csupa finomság
várta. Végül elérkezett a várva várt pillanat, megérkezett
krampusz kísérettel a jó öreg Mikulás. Minden alsós diák
egy nagy csomagot kapott. Ezután következett a tánc és
a tombolahúzás. Sok ajándékot sorsoltunk ki. Tombola
után a nagyok még buliztak egy nagyot. Ezen a napon
mindenki jól érezte magát és egy jó élménnyel térhettek
haza.
Balogh Anikó, Balogh Nóra 8.o.

Karácsony a Nemzeti
Park munkatársaival

A gyermekszívek legkedvesebb hónapja a december: mikulás, karácsony, téli szünet, hóesés, szánkózás-csúszkálás...
Mi felnőttek szeretnénk, ha minden gyermek szemében legalább ilyenkor- a csoda, a várakozás szikrája egyformán
csillanna! Idén karácsonykor is a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársai, Tünde és Viktor segítettek ezt az ünnepet csodálatossá tenni a nehéz körülmények között élő tanulóink
számára. Egy aranyos téli kisfilm vetítése után koszorút, méhviaszgyertyát, asztaldíszt, képeslapot készíthetett mindenki,
kedve szerint. A gyermekeket a már hagyománnyá vált virsli,
sütemény narancs és szaloncukor várta, valamint egy apró
ajándékfigura, amiről mindig felidéződhet ez a jókedvű,
szeretet teljes, boldog, meghitt délelőtt. Az adományokból
ruhákat és játékokat rejtő kis csomagot is kaptak az iskolai
ajándék mellé. A gyermekek és szüleik nevében hálásan köszönöm minden segítőmnek és az adományozóknak, hogy
néhány gyermek karácsonyát szebbé varázsoltuk!

Ünnep az óvodában

Frederico zenés télköszöntő műsorával vártuk a
Mikulást, aki meg is érkezett kissé magasra nőtt
Krampuszával a gyerekek nagy örömére

Az érdeklődő szülők és gyerekek készíthettek
grillázstortát Gyarmatiné Edittel

fő vonalát és a zenéket. A végleges kidolgozás a próbák
során közös munka eredménye, Horváth Zsolt vezetésével.
Most a pedagógusok is megtapasztalhatták, hogy mennyi
munka, mennyi kitartás, figyelem kell ahhoz, hogy egy sikeres táncprodukció létrejöjjön. A gyerekek izgatottan várták,
hogy mi következik. A karácsonyi együttlét, a szeretet, a
gondoskodás fontosságát szerettük volna kiemelni az egyszerű történet segítségével. A két egyedül élő idős nénit
a macskák lepik meg fenyőfadíszítésével és varázsolnak
köréjük igazi karácsonyi hangulatot. A végén közös tánc-

cal ünneplik a karácsonyt. Jó volt a gyerekek arcát látni az
előadás közben és utána is. Jó hangulatú előadás után saját
készítésű ajándékokat és a szülői munkaközösség gyümölcs
ajándékát kapták meg a tanulók és vendégeink.

... és pillecukrot Bárányné Évával

Mézeskalács készítés a Kaica csoportban, és a Süni
csoportban is

Ártim János

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.

Vidám ünnep előtti hangulat a Hótündérrel

Lehoczkiné H.Zs.

Iskolai programjaink
Január 23. Szülői értekezlet
Január 25. Széchenyi István Matematika Verseny
Február 10. Diákfarsang
Február 14. Szavaló verseny - felső tagozat

Köszönjük a Mohácsy Ferenc Tanulmányi
Alapítvány számára felajánlott adó 1%-át.
A befolyt összeget a tanulók év végi jutalmazására,
a különböző kategóriák legjobbjainak
támogatására fordítottuk.
Idén is hálás szívvel fogadjuk felajánlásaikat!

Adószámunk: 18361616-1-03

Ünnepi díszben az óvoda, a szép ablakdekoráció
Ancsi és Ági óvó néni keze munkáját dícséri

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Sylvia és Walter Näf-nek a játékokért, amivel megajándékozták az óvodás gyermekeket karácsonyra.

Szmetena Katalin
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Egészségügy
A stressz kezelése
Nézzük tehát, mi a közös az
összes stressz reakcióban. Ez
az úgynevezett GAS (Generális Adaptációs Szindróma),
amelynek három szakaszát
lehet
megkülönböztetni.
Az első akkor következik
be, amikor a szervezet találkozik egy ingerrel, s arra
éberséggel válaszol: ez az
úgynevezett „alarm-reakció”. Ezt követi az alkalmazkodás, amely ha túl sokáig
tart, elvezet a harmadik szakaszhoz, a kimerüléshez.
De milyen stresszt is kívánjon még magának a modern
ember?
Ez azért is jó kérdés, mert
általában mindenki úgy közelíti meg a stresszt, hogy
miként kerülhetné azt el,
ahelyett, hogy arra gondolna, milyen stressz is lenne
neki jó. Jó stresszről (eustressz) és rossz stresszről
(distressz) beszélünk, miközben azt mondtuk: minden
tresszben van valami egyforma. De mi az egyforma
a jó és a rossz stresszben?

Egyértelmű: az ébresztő
hatás. Legyen akár idegesség, akár meglepetés, öröm
vagy extázis, az éberség
növekszik, és a tudat egyvalamire fókuszál: arra, ami
a stressz tárgya, kiváltója,
vagyis a stresszorra. Vagy
azért, mert fél tőle, mint
egy villámlástól vagy azért,
mert elbűvöli. Tehát még
képi szinten is megragadható a különböző stresszek
közös vonása. Persze vannak más vérmérsékletűek,
akik jobban szeretik a hamu
alatt izzó parázs visszafogottabb ideáját, vagy a házi
tűzhely melegét... Hihetetlen mértékben különbözünk stressz iránti hajlamainkban. Vannak, akik az egy
az egyben, intenzív helyzeteket, érzelmeket kedvelik.
Biokémiailag ez azt jelenti,
hogy egész szervezetüket
teljesen átadják az adrenalinnak, és ezt még jól is
tűrik. Szívükkel élik meg az
életet, s így nem meglepő,
hogy gyakran éppen szívük

az, amely időnap előtt felmondja a szolgálatot.
A másik típus viszont viszszaszabályozott stresszben
él szívesebben. Ők nem szeretik, ha teljesen elragadja
őket valamely erős inger
vagy érzelem, ilyen esetben védekeznek, általában
elmenekülnek. A lassan kialakuló érzelmekben bíznak
jobban, amely csak enyhe
stresszt jelent. Biokémiailag: nem adják át magukat
az adrenalinnak, mely félő,
hogy hányná-vetné őket
egy háborgó tengeren. A
stresszt egy biztonságosabb
formában élik át. A legnagyobb stresszeket sokszor
magunk okozzuk magunknak, saját gondolatainkkal
magunk gyártjuk őket. Az
emberben ugyanis kialakult
egy minden fajhoz képest
erősebb emlékezet, és vele
együtt a jövőre való gondolás képessége. A jövő is
stresszel bennünket, a múlt
is, nemcsak a jelen.
Ezekre pedig egyelőre nem

alakultak ki a megfelelő szűrőink. Folyton kísértenek a
múlt rémei és a jövő árnyai.
Ráadásul a hírközléssel még
több stressz lehetőség támad. Így aztán az egész világ
terhét hordjuk magunkon.
Egyetlen ellenszere ennek,
ha intenzíven belemerülünk
az éppen most végzett tevékenységünkbe. Ha „ráfekszünk az áramlatra”, s
ezzel helyreállítjuk a jelenlét
érzését. Mert az ember kivettetik a jelenből, és vissza
kell találnia a jelenbe, saját
jelenébe. Persze az emlékezet, az intelligencia, az előrelátás abszolút kívánatosak,
csupán
melléktermékeik
nem azok: a múltba merülés
és a jövő miatti szorongás.
Az is kívánatos valamennyire, hogy tudjuk, mi történik
a nagyvilágban. Mindezek
emberi vívmányok, legyünk
rájuk büszkék. Nem az a cél,
hogy ismét primitívekké váljunk, vagy hogy gyermekek
legyünk. Csupán az, hogy
emberi képességeink ne

Méz, méz, méz, termett méz...

Amikor ősszel nagy mennyiségű mézet vettem Borsodi Pálnétól, még nem
gondoltam, hogy milyen
értékes mézhez jutottam.

Karácsonykor tudtam meg,
hogy Gyulán arany és bronz
fokozatú elismerésben részesítették Ágasegyházán
termelt mézeit. Mivel Ildikó
1-2 éve foglalkozik méhészettel, igen megörült ennek.
Többféle mézet termeltet
a méhecskékkel, pl: almafaés meggyvirágból, selyemfűből és a legtöbbet akácvirágból.
Meglepődtem
Ildikó szakértelmén, amikor
a kaptárak tisztításáról, a
pergetésről, a méhcsípésről, a méhek okosságáról
és néha-néha 1-1 haláláról

mesélt nekem. Az ilyen
emberre mondják, hogy
megszállott. Nagy terveket szövöget a bővítésről,
a kaptárakról, méhészkonténerről, stb. Ősszel a
lakása tele volt kis mézzel
teli üvegekkel, felcímkézve, csipkézett szalvétával
dekorálva az üvegtetőket.
Sok helyre eljutottak mézzel teli üvegei, s mindenütt
nagyon ízlett a tartalmuk.
Nem csoda! A méz tápláló, erősítő hatása miatt
nem hiányozhat a család
asztaláról.
A természetes, egészséges méz nem csak táplálék,
gyógytermék is: többek között fertőtlenítő, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő,
vérzéscsillapító, lázcsillapító
hatású. 8o %-a szőlőcukorból és gyümölcscukorból
áll, melyek egyszerű cukrok, így kímélik a májat és
a hasnyálmirigyet, ezért a
legjobb, ha édesítésre répacukor helyett mézet használunk. Rendkívül gyorsan,
közvetlenül a bélből szívódik fel. A méz szinte az

összes ásványi anyagot tartalmazza, amely az emberi
szervezet
működéséhez
szükséges: a vérben kimutatható 24 elem közül 22
megtalálható benne. Magas B1, B2, B6 vitamint és
folsavat tartalmaz. Külsőleg jó sebelzáródást biztosít, pakolásként kisimítja a
ráncokat.
Mikor elmondtam az
örömhírt családomnak, hat
és fél éves Míra unokánk
megjegyezte: nagyi, akkor
most arany mézet eszünk.
Már várjuk a tavaszt, hogy
ismét jó minőségű mézekből válogathassunk. Ildikó,
olyan szorgalmasan gondozd zümmzümmkéidet,
mint amilyennel ők gyűjtik
neked a mézet.

pusztítsák el bennünk a jelenlét érzését.
Az emberi létben két ellentétes tendenciát kell
összehangolni: a távlati célokra irányulást, a közvetlen
célokat, és a jelenlétet. Bármelyik szenved itt csorbát,
az hosszú távon nem tartható viselkedésekhez vezet.
Ha mindent alárendelünk
egy távoli célnak, és minél
nemesebb ügy az, annál
inkább, egyrészt könnyen
a tönk szélére juthatunk,
másrészt teljesen háttérbe
szorítottuk
szervezetünk
igényeit. Elfelejtünk lazítani,
képtelenek vagyunk kikapcsolni tudatunkat, és végül
is kifosztjuk erőtartalékainkat. Ez már tulajdonképpen
visszaélés azzal, ami adatott.
És most itt nemes célokról
beszélünk, nem pénzhajhászásról és hasonlókról.
Egyébként nem ítéljük el
az anyagi biztonságra való
irányulást sem, amíg az nem
öncélú: azért nem, mert a
pénz hiánya bizonyítottan

az egyik legfőbb stresszor,
méghozzá olyan negatív
stresszor, amely minket és
családunkat elégedetlenné,
boldogtalanná és diszharmonikussá tehet. Sajnos
az ellenkezője nem igaz: a
pénz nem tesz boldoggá.
Ma már mindezek igazolódtak. Itt is csak az a probléma,
ha mindent az anyagiaknak
rendelünk alá. Legyünk tehát életművészek, teljes
emberek. Fedezzük fel újra
a jelenlétet, hangoljuk össze
közeli és távlati céljainkkal.
Az életmódi, életvezetési
módszeren kívül van egy
másik stressz kezelési lehetőség is, amikor kívülről
várjuk a segítséget az orvostól, és úgy gondoljuk hogy
egy nyugtató, stresszoldó
gyógyszer majd megoldja a
problémát. Igen egy ideig segíthet, kapaszkodót ad, de ez
nem oki kezelés. Ha a stressz
oka megmarad akkor ismét
jelentkeznek a tünetek.
Dr. Dull István
háziorvos

Színes vitaminbomba
Hozzávalók: 6 db alma, 3 db cékla,
3 db citrom leve, 1,5 dl méz.
Az almát, céklát meghámozzuk és lereszeljük, majd jól
összekeverjük a három citrom levével és a mézzel. Gyorsan elkészíthető és azonnal fogyasztható.
Szendvicsekhez salátaként tálalhatjuk, vajjal, margarinnal
vagy zsírral megkent kenyérre ízesítésként dekoratív díszítés. Megfázásra kitűnő, színes vitaminbomba, mely erősíti szervezetünk immunrendszerét.

Szórád Istvánné
nagy mézfogyasztó

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun
Megyei Egyesülete
az elmúlt évekhez hasonlóan kéri,
hogy adója 1%-val támogassa
az egyesület céljainak
megvalósítását.

Adószámunk: 19471866-1-03
Előre is köszönjük támogatásukat.
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Január hónapban a keresztény egyházak életében
jeles esemény az ökumenikus imahét. Százegy évvel
ezelőtt hirdette meg Paul
Wattson, a Megbékélés
Társaságának egyik alapítója a keresztény egységet
erősítő imanyolcadot, amelyet azóta hagyományosan
január 18. és 25. között
ünnepelnek a világban.
Az anglikán lelkész kezdeményezéséhez később az
ortodox, a református, az
evangélikus, majd a katolikus egyház is csatlakozott.
Az egység a közös imákon
kívül egyre több helyen
jelen van életünkben. Az
ökumené jegyében tudunk

együtt ünnepelni, máskor
meg gyászolni. Nem is beszélve a vegyes házasságokról, ahol az ökumené
naponta megélt valóságot
jelent. Az imahét fontos
alkalmat kínál, hogy az évszázados feszültségek után
rácsodálkozzunk:
sokkal
több, ami összeköt, mint
ami elválaszt bennünket
egymástól. Fontos, hogy a
hitben élő, istenfélő emberek megismerjék egymást,
és ne csak a gyülekezeten,
vagy a templomon belül. Ez
a hét lehetőség arra, hogy
megmutassuk: egy nagy
közösség tagjai vagyunk,
különböző
felekezetben
élők, amikor egyek va-

gyunk az imádságban.
„Bár szétszakadva él az
egyház,
Jézusban mégis egy lehet.
Ha el is választ annyi korlát,
Testvérnek adj testvér
kezet!
Ha egy a Pásztor, egy a
nyáj,
Őnála mind helyet talál”
(Evangélikus énekeskönyv
268.)
Január 16-án du. 5 - ó.
református-, 17-én du. 5 ó. a katolikus templomban
találkozunk ökumenikus istentiszteleten.
Farkas János
plébános

A szeretet Istentől van
„Szeretteim,
szeressük
egymást; mert a szeretet
Istentől van,
és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az
Istent;
aki pedig nem szeret, az
nem ismerte meg az Istent;
mert az Isten szeretet.”
(János 1. levele 4. fejezet 78. vers.)
A karácsonyt jó ideje már
divatosnak tűnő módon szeretik az emberek a „Szeretet
ünnepének” nevezni. Zavaró
lehet ez a megjelölés, mert a
karácsony lényegéről terelheti el a figyelmet azzal, hogy
arról beszél, amit mi emberek
ezalatt az egy-két nap alatt
ki tudunk hozni magunkból:

találkozások, nagy eszemiszom, családi kasszát kifosztó ajándékozási láz, kötelező együttlét a karácsonyfa
körül... Aztán megy minden
tovább, úgy ahogy eddig:
rohanva, egymásra nem figyelve, bosszankodva vagy
éppen dühöngve, magunkat
kifacsarva, a másikon átgázolva, vagyis szeretetlenül.
Azért írok a szeretetről - Isten és a felebarát szeretetéről - mert a karácsony nem
tudható le annyival, hogy
elmúlt, hogy az tegnap volt,
hogy vége van. Napjainkban
egyre nyilvánvalóbb, hogy a
szeretet a legfontosabb „hiánycikk” a mindennapi élet
mindent kínáló hatalmas pi-

acán. Egyre nagyobb kereslet mutatkozik iránta, s úgy
tűnik egyre gyengébb belőle
a felhozatal. Egyre többen
lennénk vevők rá, de a szakadásig megrakott, minden
hitványságot kínáló polcokról
valahogy hiányzik. Minden
közömbösség, unalom, minden pótcselekvés gyökere
az a vészes szeretethiány,
amiben élünk. Merjük kimondani bátran, hogy szeretetre
éhezik a világ, szeretetre éhezünk mi magunk, szeretetre
éhezik hitves, szülő, gyermek,
testvér, szomszéd, munkatárs, a felebarát - szeretetre
éhezek én! (Folytatjuk.)
Pál László
református lelkipásztor

Civil szervezeteink életébõl

Megújult az Ágasegyházáért
Alapítvány

1995-ben jött létre az Ágasegyházáért
Alapítvány,
melyet idén újabb kitűzött
célokkal folytatunk tovább.
A kuratóriumot színes,
kreatív új tagok képviselik,
ahogy az már az első megbeszélésen is kiderült.
Az alapítvány programsorozata december 23-án kezdődött, amikor mézeskalács
sütögetést rendeztünk a
gyerekek számára az óvoda konyhájában. 2011-es év
utolsó napján pedig szilvesz-

teri mulatságot szerveztünk
a sportcsarnokban, mely
retro bál volt karaoke-val
egybekötve, ami hatalmas
sikert aratott, így a későbbiekben is számíthatnak a
kedves falulakók hasonló
programra.

2012-ben rengeteg ötlettel
folytatódik a munkánk, és
igyekszünk minél több hasznos és szórakoztató programot szervezni kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
Rácz Renáta

Örömteli karácsonyunk volt
Legszebb
ünnepünkkel, a karácsonnyal
véget ért az
esztendő.
Mivel az év
vége együtt jár a számvetéssel, úgy gondoltuk, hogy a
kettőt összekötjük, ünnepelünk is, számot is vetünk az
évi munkánkról. Hagyomány
már nálunk, hogy pont délben kezdjük az ünneplést
közös ebéddel.
Helyszíne a könyvtár volt,
feldíszített fenyővel és igen
szépen terített asztallal. A
faluház vezetője és dolgozói
karácsonyi vetítéssel kedveskedtek, ami nagyon megható volt. Ezután következett
a klubvezetőnk beszámolója, amely mindenre kiterjedt,
úgy a közös programokra
(kirándulásokra), mint a klub
pénzügyi helyzetére.
Majd sor került a 65 év
feletti tagok kerek születési
évfordulójának megünnep-

lésére egy képes üdvözlőlap
és egy tábla csoki átadásával. Az effajta ünneplésnek
nem mindenki örült feltétlenül, hiába a hölgyek és a
hiúság....
Meghívottként részt vett

vezzük a kirándulásokat.
Majd következett az ebéd,
a csülökpörkölt, melyet
egyik tagunk férje, Bódog
János főzött, és igen finomra
sikerült. Az ebédhez a tagok
a szokásos módon rengeteg

a rendezvényen polgármesterünk is, aki méltatta eredményes munkánkat, majd
minden klubtagnak átadott
egy-egy üveg Szent István
pezsgőt. Megígérte, hogy
számíthatunk az önkormányzat segítségére, szer-

süteményt és kávét hoztak.
Sokáig maradtunk együtt,
igazi ünnepi hangulatban,
majd egymásnak kellemes
ünnepeket kívánva sötétedéskor hazamentünk.
Szórád Istvánné
krónikás

A Polgárőr Egyesület köszönetet mond a 2011-es évi
támogatásért a lakosságnak! Akik az adójuk 1%-val
támogatták egyesületünket az 142.162,-Ft volt,
amit az egyesületünk zavartalan működésére
fordítottunk (üzemanyag, gépkocsi javítás,
műszaki vizsgáztatás).
Még egyszer köszönet érte!
Támogatásukra a jövőben is számítunk.

Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza

A Kovács Kinga Emlékalapítvány 2007-től működik Ágasegyházán. Szerveztünk programokat, kézműves táborokat gyermekeknek, fiataloknak
összekötve azt Nemzetközi önkéntes táborral. Németországi nyelvtanfolyamon fiatalok vehetnek részt, pályázat útján három hónap és három hét
időtartamig. Továbbiakban is ezt a munkát szeretnénk folytatni, kibővítve
mindezt egy ifjúsági klubbal.
Ha Ön még nem határozott a személyi jövedelemadója 1%-áról és az Alapítványunkat
érdemesnek tartja, hogy ezt felajánlja, kérjük támogassa szervezetünket az 1%-kal.
Az idegen nyelv a mai fiatalok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen. Segítsük Őket együtt.

Adószámunk:18369762-1-03

Kovács Kinga Emlékalapítvány

. oldal

2012. január

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Magyar Kultúra Napja
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját.
A nagy költő, versében így vall magáról:
„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;
Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem
Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség.”

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kívül hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap (éjjel
is) a Kecskeméti Kistérségi Ügyelet látja el
a Bács-Kiskun megyei kórházban
Felnőttek részére: 76/516-984 telefonszámon
Gyermekek részére: 76/516-904 telefonszámon
Sürgős esetekben az Országos Mentő Szolgálat
kecskeméti számát kell hívni: 76/486-888 vagy 104.
Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat Kerekegyháza, Fő u. 76. ügyfélfogadási időn kívül a hét
munkanapjain Tel.: 76/361-165
Rendőrség központi ügyelet: 107
Polgárőrség: Kókai Sándor 20/427-6907
Tűzoltóság központi ügyelet: 105
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 idő: minden szombaton 9:00 - 16:00
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: 70/334-7813
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
Mohácsy Ferenc Faluház- IKSZT, Szociális,
Gondozási és Sportolási Központ
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
Született:
Farkas Zoé (Katona Csilla),
Galamb Vanda (Bogyó Andrea Katalin)
Házasságkötés: nem volt
Elhunyt:
Kovács Imre (57),
Furkó-Varga Dániel (61),
Berente Ilona (57),
Bárány Mihályné (Sáfrány Mária) (79)
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

Auschwitz

1945. január 27én az első ukrán
front
néhány
katonája lépett
be elsőként az
auschwitzi haláltábor kapuján. A
látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt,
az élők pedig
A haláltábor bejárata
emberi roncsok
voltak csupán. 1942-45 között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól január
27. - az ENSZ határozata alapján - a holocaust nemzetközi
emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a körülbelül 6 millió emberről, aki már
soha nem térhetett vissza az életbe.

Szent Bálint és
a szerelem napja
Balassi Bálintra, az első világirodalmi rangú magyarul
verselő költőre is emlékezünk Szent Bálint ünnepén. 1997
óta minden esztendő február 14-én adják át a Balassi-kardot egy magyar és egy külföldi költőnek. A kuratórium az
elmúlt években olyan jelentős személyiségeinek ítélte oda
a kitüntetést, mint Nagy Gáspár vagy Csoóri Sándor.
Balassi versével köszöntjük a szerelem napján:

„Én drágalátos palotám,
Jó illatú, piros rózsám,
Gyönyörű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Júliám!

Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj, életem reménye!”

(Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség)

Farsang

A farsang a vízkereszttől
(január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig
tartó időszak elnevezése,
amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek
jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban

nem kötődik hozzá jelentős
vallási ünnep, alapvetően a
gazdag néphagyományokra
épül (lásd: torkos csütörtök).
A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös”
16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot
szimbolizáló szokásai miatt

ka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei
karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

tiltották.
A farsang csúcspontja a
karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang far-

Rejtvénypályázatok

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
2011. december havi rejtvényünk nyertesei:
1. Szaszkó Karolin Noémi Ágasegyháza, Kossuth L. u. 51
2. Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
3. Kamasz Ricsi Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
4. Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3
Nyerteseinknek gratulálunk, tanulmányaikhoz sikereket kívánunk!
A következő három hónapban német nyelvi fejtörős pályázattal jelentkezünk.

Múltunk - Tudja-e?

SUDOKU

1. Ki volt az ágasegyházi Mi újság c. lapnak a főszerkesztője?
a. Szmetena Katalin b. Ártim János
c. Nagy Tibor

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

2. A 2oo6. évi önkormányzati választáson ki nem volt polgármesterjelölt?
a. Nagy Gyula
b. Nagy Tibor
c. Agárdi Imre
3. Ki volt a Hazafias Népfront elnöke?
a. Ballun Tibor
b. Őri Tibor

c. Mohácsy Ferenc

4. Ki kapott Ágasegyházáért Emlékérmet a következő személyek közül?
a. Váradi Ferncné
b. Szakál Mártonné
c. Badényi Istvánné

8
3
6

5
6

5. Ki a jelenlegi gondnok Ágasegyházán a református egyháznál?
a. Polgár Zoltán
b. Rittgaszer László
c. Ungor József

A pályázat beküldési határideje: 2012. február 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
2011. deember havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/b,
4/a, 5/a.
Sajnos helyes megfejtés december hónapban nem érkezett.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.
Szórád István ny.tanár
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Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. február 5.
2011 december havi pályázatunk nyertese: Fodor Irén
Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
A nyertesnek gratulálunk!
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