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Múltunk
1967-ben telepedett le Ágasegyháza községben dr. Mészáros Imre állatorvos. Munkásságát nyugdíjazásáig a községben végezte.
1968 a fordulat éve a Hazafias Népfrontban, mégpedig azért, mert
megalakítják a tanyai Népfrontcsoportokat, és a vezetés élére Mohácsy
Ferenc kerül. A tanyai csoportok, nevezetesen a köncsögi és a sándortelepi, 1968. január 18-án alakultak.
I. A Köncsögi Tanyai Népfrontcsoport névsora: Zombory Jánosné,
Oláh Balázs, Szórád István, Török István, Zombory János.
II. A Sándortelepi Tanyai Népfrontcsoport névsora: Ballun Tibor, Deák
Gábor, Joó Lajos, Kollár József, Nemes Sándorné, Németh József, Rittgaszer Józsefné.
A Tanyai Népfrontcsoportok a sokoldalú munka mellett főfeladatuknak tekintik a lakosság kulturált szórakoztatásának biztosítását. A sándortelepiek például az Írószövetség főtitkárát látták vendégül, Dobozy
Imrét. A Népfrontcsoportok állandóan erősödnek, nagyobb önállóságra tesznek szert és kezdeményeznek. Napjainkban már elmondhatjuk,
hogy kultur centrumokká váltak.
A Hazafias Népfront főfeladatának tekinti a községi szervekkel: helyi
párt, tanács és más tömegszervekkel való jó kapcsolat kiépítését, továbbá a tudatformálás és a helyes politikai szemlélet kialakítását. Meghatározott munkaterv alapján dolgozik. Legfontosabb feladatként jelölték
meg a szocialista hazafiság erősítését, ápolását, eszmei alakítását. Ki-

Röviden

emelten foglalkozik a tanyai emberek és települések problémáival.
A Hazafias Népfront igen sokirányú munkája mellett részt vesz a tanácsválasztás előkészítésében, illetve lebonyolításában, amelyben aktív
tevékenységet fejt ki. Vezetősége összekötő kapocs a tanács és a község lakossága körött. A lakosság óhajait, panaszait, kívánságait közvetíti
az illetékes szerv felé. Ugyanakkor a tanács céljainak megvalósítása érdekében a lakosság körében rendszeresen felvilágosító munkát végez.
Rész vállal községi ünnepek megrendezésében, irányítja a „békemunkát”. Tanfolyamokat és TIT (Tudományos Ismeret Terjesztő) előadásokat szervez és irányítja a társadalmi munkát.
1969-ben a Nőtanács is átalakul és mint a Hazafias Népfront Nőbizottsága tevékenykedik tovább. Első elnöke Fakan Gabriella lett. Kiemelkedő sikerű tevékenységük a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom elindítása. A téli hónapokban folytatják az eddig is jól működő tanfolyamok
rendezését, és az ismeretterjesztő előadások megtartását. Minden évben egy-két táncos összejövetelt rendeznek, a befolyt belépődíjakból
kirándulásokat szerveznek.
1970. július 31-én Ugi-Rácz László VB elnök (62 éves korában) nyugalomba vonult. 17 évig vezette a fejlődő Ágasegyházát. Egy év múlva,
március 6-án már el temették Kecskeméten. Utóda, 1970. augusztus 1-től
Illés István lett, aki Izsákról jött VB elnöknek.
(Forrás: Ágasegyháza 1974. Folytatjuk. Szerk.)

Megemlékezéseink:
Anyanyelvi Nap
Nemzetközi Nőnap
1848. március 15.
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Önkormányzati
tájékoztató
SZJA változások
Víz- és csatornadíj

Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Egykori tanácsülés

A Hazafias Népfront Nőbizottsága által a „Tiszta udvar, rendes
ház” mozgalom kitüntetettjei a 70-es években.

Kilencvenedik születésnap Orbán Viktor emléklapjával
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet
érdemelnek, melynek meg kell
nyilvánulnia a társadalom tagjai,
közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése-

képpen megalkotta 255/2008.
(X.21.) Korm. számú rendeletét
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.
2012. február 04-én Dóka Sándornét Erzsike nénit kilencvenedik születésnapján virágcsokorral köszöntötte Füredi János
polgármester és dr. Fazekas Ist-

ván jegyző. A polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
hosszú, boldog, békés, sok-sok
születésnapot kívántak Erzsike
néninek.
(Mindenkihez van egy-két jó
szava, érdeklődik embertársai
iránt. Velem is ez történt, mi-

kor kezemben két megrakott
szatyorral, sántikálva igyekeztem haza. Az út túlsó oldaláról
rám köszönt, kérdezte: hogy
vagyok a műtét után. Majd
rögtön felajánlotta, hogy hazavisz kék színű Trabant autóján.
Köszönöm Erzsike néni. Éljen
sokáig közöttünk! Szerk.)

Vallásfelekezeti élet
Egyházi tájékoztatók

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Német nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
Erzsike néni a virágcsokorral

Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztató a személyi jövedelemadó
változásokról

Településünket érintő
víz- és csatornadíj

Ingó értékesítés

Ágasegyházán jelenleg a víz és
csatornadíj m3-enként nettó 430 Ft-ba
kerül, aminek a bruttó összege 546 Ft.
A 2012 évre vonatkozóan tárgyalásokat
folytattunk Izsák Város polgármesterével
Mondok József úrral, valamint Laki
Zoltánnal a szolgáltató vezetőjével
az árak tekintetében. Elsőként vettük
figyelembe a lakosság folyamatosan
romló gazdasági helyzetét. Tekintettel
arra, hogy a lakosság egyre nehezebben
tudja fizetési kötelezettségeit teljesíteni,
amiért nem a lakosság okolható, közösen
egyetértve, olyan döntés született, hogy
víz- és csatornadíj emelés nem lesz
2012-ben. Magam is utánajártam a
környékbeli településeknél alkalmazott
víz-csatornadíjaknak, melyből az derült ki,
hogy Ágasegyháza víz-csatornadíj áraitól
csak drágábbak vannak. Elmondhatjuk,
ami igaz is, hogy a környéken mi a
legkevesebbet fizetjük a szolgáltatásért,
amivel más település nem dicsekedhet.
Igaz, hogy a ki nem fizetett számlák
összege nagyon magas, éppen ezért arra
kérem az érintetteket, hogy rendezzék
hátralékaikat. Sajnos a lakossági kifizetetlen
számlák nagymértékben befolyásolhatják
az árak alakulását a jövőben. Kérem, hogy
a vízóra aknák fagy elleni védelmére
szíveskedjenek gondot fordítani, hogy az
óra a fagy miatt ne károsodjon, hiszen az
elhárítás, javítás díja a fogyasztót terheli.

A 2012 évben bevezetett új rendelkezés szerint az ingó
értékesítés esetén 600 ezer forint bevételig nem kell jövedelmet
számolni. Amennyiben a bevétel a 600 ezer forintot meghaladja,
akkor az első forinttól kell jövedelmet számolni azzal, ha a
szerzéskori érték nem ismert, akkor a bevétel 25 százalékát kell
jövedelemnek tekinteni.
Amennyiben az ingóság értékesítése üzletszerűnek,
tartósnak, vagy rendszeresnek minősül, akkor a jövedelmet
az ingó értékesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell
megállapítani és összevonandó, ezen belül önálló tevékenységből
származó jövedelemként kell kezelni.
Ingó értékesítés esetén - akkor sem, ha az üzletszerű nem kell bevallani azt a bevételt, amely ingó vagyontárgy
átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg
a 600 ezer forintot. Nem kell bevallani az ingó értékesítéséből
származó jövedelmet akkor sem, ha az nem haladja meg a
200 ezer forintot. A 200 ezer forintos mentességi szabály a
gazdasági tevékenység keretében értékesített ingóságokból
származó jövedelemre nem vonatkozik. Egyéb jövedelemnek
minősül továbbra is az ingóság értékesítéséből származó
bevételnek az a része, amely az ingó vagyontárgynak a
szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét
meghaladja. Pl. Amennyiben egy festmény értékesítése nem
minősül üzletszerű értékesítésnek és a festmény szokásos piaci
értéke a szerződéskötés időpontjában 50 000 forint, de azt
400 000 forintért vásárolják meg, akkor az 50 000 forint a - a
600 000 forint „mentes határ” miatt - nem adózik, a 350 000
forint pedig összevonás alá eső, ezen belül egyéb jövedelme
lesz a magánszemélynek, melyet még 27 százalék egészségügyi
hozzájárulás is terhel.
Amennyiben
a
magánszemély
fémkereskedelmi
engedélyköteles anyag (fémhulladék) értékesítése címén szerez
bevételt, akkor a bevétel 25 százaléka minősül jövedelemnek és
a jövedelem utáni adó levonására, megfizetésére és bevallására

a kifizető a kötelezett. Pl. 100 forint bevétel jövedelme 25
forint, mely után 16 százalék az adó mértéke, ami 4 forint
adófizetési kötelezettséget jelent. Ezt az adót a kifizetőnek
magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként kell
bevallania a ’08-as bevallásában és az Art. rendelkezései szerint
megfizetnie.

Őstermelői adóelőleg

Jelentősen változott 2012-ben az adóelőleg levonás
szabályozása. Az őstermelőket is érintő jogszabályváltozás a
régióban több tízezer őstermelőt érint.
A 2011. december 31-éig hatályos jogszabályi rendelkezések
szerint a kifizetőnek csak akkor kellett az adóelőleget levonnia,
ha az adószámos magánszemély írásban kérte.
2012. január 1-jétől a kifizetőnek az adószámos magánszemélytől
alaphelyzetben adóelőleget kell levonnia, kivéve az alábbi
eseteket.
- Nem kell adóelőleget megállapítania és levonnia a kifizetőnek,
ha egyéni vállalkozó vagy őstermelő magánszemély részére
teljesít kifizetést feltéve, ha
- az egyéni vállalkozó e bevételéről kiállított bizonylatán
feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat
számát;
- az őstermelő magánszemély legkésőbb a kifizetéskor
bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját,
illetve
-  ha a családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja) bemutatja
az e jogállását igazoló okiratát.
Amennyiben a családi gazdálkodónak nem minősülő
őstermelők nem rendelkeznek hitelesített betétlappal nem
mentesülnek az adóelőleg levonása alól. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kifizető felé történő első értékesítést megelőzően
célszerű hitelesíttetni az adóévre az értékesítési betétlapot,
mivel annak hiányában a kifizető köteles a magánszemélytől
adóelőleget levonni.

Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Magyar Kultúra Napja –
fejtörővel

Mi újság
a könyvtárban?

A Magyar Kultúra Napja alkalmából (jan.22.) a minden napra egy mese helyett, minden napra egy fejtörőt, kínáltunk a gyerekeknek. Az anyanyelvi hétpróba
játék legtöbb fejtörést okozó feladatsorát ajánljuk szíves figyelmükbe a kedves olvasóknak.
Helyettesítsétek az egyenletet alkotó szavakat egy
azonos jelentésűvel úgy, hogy az egyenlőség továbbra
is fennálljon. Tehát, az első két - önállóan is értelmes
- szó összeolvasva egy harmadikat ad, amelynek jelentése szintén olvasható az egyenlőségjel után.
Példa: egyházi személy + körmöl = vékony lap › pap
+ ír = PAPÍR

Bornemisszáné Varga Ilona

Újdonságokkal kezdődik ez az év a könyvtárban! Most
mindenki megtalálhatja a kedvére való havonta megjelenő aktuális folyóiratokat. Csak néhány példát említenék:
a Baba magazin „Cipőt a babának” rovata taglalja a
kényelmes kiscipők helyes használatát, az ELLE divatlapja
a 2050 jövőtrendjét cikkezi a High-tech feminizmustól a
Teamglikig.
Ifjúsági újságok hada: IM, Bravo próbálja a fiatalok „láncait” pár percre a betűkhöz bilincselni.
Valamint a Príma konyha lapjait is ízekre „olvashatjuk”
ha egy kis finomságra vágyunk!
Az Én személyes kedvencemet, a Praktika magazint, pedig ajánlom mindenkinek, aki kis ötletekből nagy sikereket szeretne barkácsolni.
Balogh Ágnes

Farsang – akkor fánk
Unod az édeset? Van sós is!
Krumplis fánk, magvakkal 30 perc alatt.
Hozzávalók: 2,5 dkg élesztő, 1 mokkáskanál cukor, 1 dl tej,
30 dkg liszt, 5-5 dkg tisztított mag (tökmag, napraforgómag, dió, mogyoró, ami otthon is található) 25 dkg héjában
főtt burgonya (tisztítás után áttörve), étolaj a kisütéshez.
Elkészítése: Az élesztőt a cukorral és a tejjel felfuttatjuk,
belekeverjük a kihűlt, lisztel, magvakkal kevert burgonyába, majd kevés langyos vízzel levegősre dagasztjuk. Langyos helyen pihentetjük, míg a duplájára nem nő. A nem
túl forró olajba evőkanállal szaggatjuk, majd 3-5 perc alatt
aranysárgára sütjük.
Önálló ételként krémmel könnyű vacsorát készíthetünk
belőle.
Krém: 2 dl tejfölt simára keverünk 2 gerezd zúzott fokhagymával, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyem zölddel
és kb. 10 dkg füstöltsajt-krémmel.
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Széchenyi István
Matematika Verseny
Január 25-én, szerdán délután rendeztük meg 17. alkalommal a Kecskemét környéki iskoláknak a hagyományos
matematika versenyünket. 11 iskola, 44 tanulója nevezett
a megmérettetésre. A versenyzőknek 20 feladat megoldására 2 óra állt rendelkezésre. Íróeszközön kívül semmilyen
segédeszközt nem használhattak. Az 5.-6. osztályosok hamarabb befejezték, de a nagyobbak kihasználták a teljes
időkeretet. A Diákönkormányzat minden versenyzőt és
kísérőt vendégül látott a verseny után.
A győztesek a következők voltak.
5. o.: 1. hely: Hajagos Kincső (Orgovány) és
Daróczi Balázs (Izsák).
6. o.: 1. hely: Váradi Tamás (Lajosmizse) és
Juhász Péter (Jakabszállás).
7. o.: 1. hely: Szabó Máté (Jakabszállás).
8. o.: 1. hely: Farkas Vanda (Orgovány) és
Dobi Krisztina (Lajosmizse)
Az iskolák összesített versenyét Orgovány nyerte Lajosmizse és Jakabszállás előtt.
Ágasegyházát 5. osztályból: Józsa Gábor (4. hely), 6. osztályból: Mészáros Emma (11. hely), 7. osztályból: Balogh
Dalma (9. hely), 8. osztályból: Papp Tamara (5. hely) képviselte.

Labdarúgás az
iskolában

CSIPERÓ
2012.
Idén is megrendezik a
Nemzetközi Gyermektalálkozót Kecskeméten. Július
8. és 15.-e között több ezer
fiatal érkezik Kecskemétre
és környékére. Látványos,
érdekes programokon vehetnek részt a fogadó családok gyerekei is. Idén is Németországból, Lauterből és a

vajdasági Bácskertesről fogadunk gyerekeket. Ehhez szeretném kérni az Ágasegyházi lakosokat, hogy segítsenek
a gyerekek elhelyezésében. Szállást, reggelit és vacsorát
kell számukra biztosítani. A fogadó családok gyermekei
következő évben kiutazhatnak egy hétre Lauterbe vagy
Bácskertesre. Kérem a szülőket, hogy segítő szándékukat
jelezzék az iskolában.
Köszönettel: Ártim János

BULGÁRIA 2012 NYÁR
Ebben az évben is intenzív sportélet zajlik az iskolában. Ezen belül kiemelt
figyelmet fordítunk a labdarúgásra.
Beneveztünk
a Bozsik Egyesületi programba 3 korosztállyal. Itt a
legkisebbek óvodáskorúak
(2005-2006-os születésűek).
Nekik is hetente tartunk
edzést az óvodában. 6-8 lelkes kisgyerek jár a foglalkozásokra. A másik két csapat
az 1-2. és a 3.-4. osztályosokból áll. Mindhárom csapatnak ősszel és tavasszal
is 3-3 körzeti tornán kell
részt venni Izsákon, ahol
4-5 ellenféllel játszanak.
Igazából még nincs tétje a
mérkőzéseknek azonkívül,
hogy minden csapat győzni szeretne, ezért minden
résztvevő egy-egy csokoládét kap.
A Bozsik Intézményi Program keretében négy csapa-

tunkat neveztük. Az 1-2., a
3-4. osztályosok mellett az
5-6. osztályosok és egy lánycsapat versenyez. Itt minden
korosztálynak van egy őszi,
egy téli és egy tavaszi torna.
A három torna összesítése
alapján dől el a továbbjutás
és a helyezések sorsa. Itt a
lányaink a legsikeresebbek,
hiszen két éve az országos
döntőig jutottak és idén is
van esélyük a körzeti tornán dobogón végezni. Minden csapatunkban van egykét tehetséges gyerek, de
sajnos ma már nem könnyű
a mozgásra bírni a gyerekeket. Hátrányban vagyunk a
nagyobb iskolákkal, településekkel szemben, mert ők
nagyobb létszámból válogathatnak.
A két központi program
mellett részt veszünk a diákolimpia versenyein és mi
is szervezünk tornákat.

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

Óvodából
iskolába

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.

Iskolai programjaink
február 21.
február 23.
február 24.
február 28.
március 07-08.
március 09.
március 14.
március 16.
március 21.

Mesemondó gála az alsó tagozatosok
számára 1.-2. osztály.
Szavalóverseny felső tagozat
Játékos sorverseny, Jakabszállás,
RÉV előadás, szülői értekezlet
Kis matematikusok, kis nyelvészek
versenye. Lakitelek
Teadélután. Buli, játék. Rendező: 4.o.
Nemzeti ünnep. Fáklyás felvonulás.
Tanítási szünet.
Matematika verseny Orgovány.

Iskolaérettség, tankötelesség, menjen-e a gyermek iskolába, és ha maradhat, meddig lehet óvodás? Nagyon
fontos, lényeges döntés szülőnek, nevelőnek egyaránt,
hiszen a gyermek egész életére hatással van, hogy sikerélménnyel vagy kudarccal kezdi az iskolát.
Tanköteles az a gyermek, aki május 31-ig betölti a hatodik életévét. Ha január 1-e után született, a szülő és
az óvoda egyetértésével még egy évet maradhat óvodában. Ezt a megoldást szokták választani, ha beteges,
fizikálisan kevésbé érett, fáradékony, játékos, nem terhelhető még hosszabb ideig, vagy egyes részképességek területén (beszéd, rajz, mozgás) lassúbb ütemű a
fejlődése.
Ha a gyermek hatodik születésnapja előző év szeptember 1. és december 31. között volt, szükséges a nevelési tanácsadó szakvéleménye is ahhoz, hogy további
egy évet maradhasson óvodában. Meg kell kezdeni az
iskolát, ha szeptember 1-ig betölti a 7. életévét. További
egy évet már csak különleges felmentéssel maradhat,
amit nagyon ritka esetben szoktak megadni.
Iskolaérettség tekintetében a legfontosabbak a természetes érési folyamatok, ami a legtöbb gyermeknél
6-7 éves korban következik be a testi, szellemi és lelki
fejlődésben.
Megváltozik testfelépítésük, megnyúlnak, végtagjaik
hosszabbak lesznek, elkezdődik a fogváltás. Nagymozgásaik rendezettek, kialakul a domináns kézhasználat.
A kézcsontok és a szem-kéz koordináció megfelelő
érettsége szükséges az írástanuláshoz. Az idegrendszeri érésnek köszönhetően képesek hosszabb ideig egy
dologra figyelni. Kialakul a feladattudat, fejlődik az
érdeklődés, figyelem, kitartás, monotónia-tűrés. Az érzelmi funkciók érésének megfelelően
nyugodtabbá,
kiegyensúlyozottabbá
válnak. Elfogadják
a számukra fontos
felnőtt irányítását,
követik a szabályokat. Ismeretek és
képességek szintjén
erre az életkorra
fontos, hogy tudják
saját és családtagjaik
adatait, ismerjék a
színeket, az évszakok jellemzőit. Fel
tudják sorolni a napokat, napszakokat, tudják azonosítani és megnevezni testrészeiket. Kezdenek érdeklődni
a betűk és a számok iránt. Fontos, hogy ismerjék az irányokat, és a balról-jobbra iránytartást a lapon. Eszköz
segítségével 6-os számkörben ismerjék a hozzáadás és
elvétel műveleteket, legyenek tisztában a több-kevesebb-ugyanannyi, kisebb-nagyobb-ugyanakkora fogalmakkal. A beszéd fontos jelzője annak, hogy az iskolai
készségek elsajátítása során várható-e probléma, ebben
szakértő segítség az óvoda logopédusa.
Ezzel a rövid összefoglalóval szeretnénk egy kis segítséget nyújtani ahhoz, hogy könnyebb legyen dönteni
arról, elkezdje-e a gyermek az iskolai életet szeptemberben.
Szmetena Katalin
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Egészségügy
Téli fortélyok egészségünk megőrzésére
A borongós, hideg, téli,
havas idő, a napfény hiánya, megviseli nemcsak a
lelkünket, a szervezetünket, de a bőrünket is. Hajlamosabbak vagyunk a
depresszióra. Hogyan változtassunk szokásainkon?
Hogyan óvjuk egészségünket? - sokszor merül
fel a kérdés, mikor tele
vannak az orvosi rendelők. A betegek egymással
való beszélgetése során is
sok apró ötletet kapunk.
Íme néhányat megosztunk Önökkel, hogy könynyebben várhassuk a tavaszt, a felmelegedést.
A depresszió elkerülésére mostanában igen
hasznos a szomszédokkal
való közös hólapátolás.
Megmozgatja izmainkat,
sajgó lábainkat, de közösen ezt is könnyebben
legyőzzük. Utána jól esik
egy forró tea, kávé mellett kibeszélni magunkból
a fájdalmakat. Használjuk
ki a napfény erejét is, bár
igen kicsi, de a fénye így
is felmelegíti lelkünket.
Sokat segíthet egy kis

könnyű, közös kirándulás
beiktatása. Beszélgessünk
embertársainkkal, elevenítsük fel emlékeinket. Lehet, hogy ezzel billentjük
ki a másikat, borongós állapotából. Ne zárkózzunk
magunkba!
Figyeljünk
oda jobban egymásra és
segítsünk a bajban egymásnak. Sokszor egy-egy
jó szó és már könnyebb
szívvel átvészeljük a zord
idő megpróbáltatásait.
Változtassunk a napi
bőrápolási szokásainkon
is. A benti fűtés, a kin-

ti hideg, száraz levegő,
valamint a kettő váltakozása miatt télen sokkal könnyebben kiszárad
a bőrünk, mint máskor.
Ezért érdemes kissé változtatnunk a napi rutinon. Fürdés helyett például hasznos, ha ezekben
a hónapokban a zuhanyzást részesítjük előnyben,
de az se történjen túlságosan meleg vízzel és
túlságosan sokáig. Válaszszunk olajos, krémes tusfürdőt a szappanmentes
szappanok közül. Soha

ne mulasszuk el a testápoló használatát. Mivel
ilyenkor az arcunk van
legjobban kitéve az időjárás változatosságának,
térjünk át zsírosabb arc
-krémre. Akinek zsírosabb
a bőre, válasszon olajmentes hidratáló krémet,
a szárazbőrűek viszont a
táplálóbb fajtájú krémeket részesítsék előnyben.
Egy kis odafigyeléssel a télen jelentkező bőrszárazságok megelőzhetők és
enyhíthetők. A legolcsóbb
krémet otthon is gyorsan
elkészíthetjük, igaz, hogy
csak kis mennyiségben és
azonnal felhasználva (1
kanál zsíros tejföl, és egy
kávéskanál méz, jól kikeverve) csodákra képes.
Puhítja a kiszáradt bőrt és
növeli víztartalmát is.
A vitaminpótlás ilyenkor
a legfontosabb feladatunk. Sajnos egyre kevesebben tudjuk megfizetni
a primőrök árait, de az
otthoni praktikák, receptcserék is sokat segítenek.
Legyen az gyorsan egy
sárgarépa-gombóc vagy

egy gyors céklás almasaláta citrommal. Ezek az
alapanyagok a legtöbb
éléskamrában megtalálhatók és rengeteg vitamint, ásványi anyagot
tartalmaznak. A túró, sajt,
tejtermékek fogyasztása
kicsit drágább, de ezekkel
a csontjaink karbantartását erősítjük. Kálcium tartalmuk jótékony hatással
van a csontszövetekre,
segítenek meggátolni a
csontritkulást. A vitaminok ezzel segítik immun-

rendszerünk megőrzését
és így kevésbé leszünk
fogékonyak a téli betegségekre. Hiányuk fáradtságot, levertséget okoz,
ezért is érdemes jobban
odafigyelni étkezési szokásainkra is. Ne felejtsük
el: legyen reggelink királyi, ebédünk polgári és vacsorázzunk úgy, mint egy
koldus, jó egészséggel és
vidámsággal várjuk a tavaszi megújulást.
Borsodi Pálné

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.

„Szülők iskolája” drogprevenciós szülői értekezlet Ágasegyházán
Magyarország első Drogellenes Stratégiáját tizenkét évvel ezelőtt fogadta el a Magyar Országgyűlés. Ennek Bevezetőjében olvassuk:
„Nem lehet kétségünk afelől, hogy mára a drogok illegális használata és az ezzel járó egyéni és társadalmi károk az ország komoly
problémájává váltak. ... A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére is.” A helyzet azóta
nyilvánvalóan nem lett jobb. A Kecskeméti Kábítószerügyi Fórum és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet településünkön is végzett egy kutatást 2010-ben. A kutatás megerősítette, amit eddig is gondoltunk: a kisebb településeken élő diákok védettebbek, mint a nagyvárosban
tanuló társaik. Ez a megnyugtató tény azonban nyugtalanító kérdést is felvethet szülőkben: mi lesz a gyerekemmel, ha továbbtanul, ha a
viszonylagos biztonságot és védettséget nyújtó településről bekerül a városi középiskolába?
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai hosszú évek óta folytatnak drogmegelőző tevékenységet. Ebben az évben a Kecskeméti Kistérség településein elsősorban a nyolcadik osztályos diákok szüleivel szeretnének találkozni. Szülői értekezleteken kívánnak
átadni minden nyolcadikos osztályos diák szüleinek egy szülőknek szóló tájékoztató kiadványt és egy gyerekeknek szóló kiadványt is. A
program célja, hogy a szülők támogatást kapjanak abban, hogy segítőleg gyermekeik mellett állhassanak akkor is, ha azok esetleg nehéz
élethelybe kerülnek. Hogy ne csak akkor kelljen erről beszélni a családban, amikor már feszültség keletkezett. Hogy elinduljon a párbeszéd, és a drogkérdés sem legyen tabutéma a családban.
Ugyanakkor a Rév Szolgálat munkatársai személyesen szeretnének találkozni mindazokkal a helyi szakemberekkel is, akik felelősséget
éreznek és viselnek a gyerekekért, fiatalokért. Ezért a szülői értekezletekhez kapcsolódóan egy órás szakmai műhelybeszélgetést is tartanak.
A drogprevenciós szülői értekezlet 2012. február 28-án délután öt órakor kezdődik az iskolában.
A műhelybeszélgetés iránt érdeklődő szakembereket előtte négy órakor várjuk ugyancsak az iskolában.
Molnár Ferenc
a Rév intézményvezetője

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.
Kedvezményezett: Főplébániai Karitász Alapítvány.

Fizetett hirdetés: LJ9SA 5655604
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
a katolikus egyházban. Ezen
a napon a következő evangéliumi szakasz olvassuk a
templomban:
„Amikor elteltek ( Mária) tisztulásnak a Mózes
törvényében
megszabott
napjai, felvitték ( Jézust)
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az
Úr törvényében elő volt
írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú
az Úr szent tulajdona, s az
áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye
előírta: egy pár gerlicét vagy
két galambfiókát. Íme, volt
Jeruzsálemben egy Simeon
nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és

a Szentlélek lakott benne.
Kinyilatkoztatást kapott a
Szentlélektől, hogy addig
nem hal meg, amíg meg
nem látja az Úr Fölkentjét. A
Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők
a gyermek Jézust bevitték,
hogy a törvény előírásának
eleget tegyenek, karjába
vette és áldotta az Istent
ezekkel a szavakkal: Most
már elbocsáthatod, Uram,
szolgádat, szavaid szerint
békében, mert látta szemem
üdvösségedet, melyet minden nép számára készítettél, világosságul a pogányok
megvilágosítására, és dicsőségére népednek, Izraelnek.
- Apja és anyja csodálkoztak
azon, amit a gyermekről hallottak. Simeon megáldotta

őket, és így szólt anyjához,
Máriához: Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz,
amelynek ellene mondanak
- a te lelkedet is tőr járja át
-, hogy nyilvánosságra jusson
sok szív titkos gondolata.”
(Lk 2,22-35)
Világosságnak nevezi Simeon a gyermeket, aki később
így vall magáról: Én vagyok a
világ világossága, aki engem
követ nem jár sötétségben és
övé lesz az élet világossága.
Sokszor sokan sötétnek látják a világot, kilátástalannak
a jövőt, pedig a világosság itt
van köztünk, csak fel kellene
ismernünk, amit felismerte
az agg Simeon.
Farkas János
plébános

A szeretet Istentől van
(folytatás)
„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 7-8. vers.)
Szeretet.
Életbe vágó kérdésként
szoktuk feltenni: tudunke, tudok-e szeretni? De
valljuk meg őszintén,
mennyivel fontosabb a
számunkra az, hogy minket szeretnek-e: tudnak-e

szeretni, lehet-e minket
szeretni, engedjük-e hogy
szeressenek? Azért kérdezem ezt így, mert úgymond „tisztább perceinkben” ráébredtünk, hogy
milyen nehéz is minket
szeretni!
Sokszor milyen hatalmas
próbára van téve az, aki
a legközelebb áll hozzám:
feleségem, férjem, gyermekem, szülőm, testvérem, szomszédom, felebarátom. Mennyi emberi
gyengeség tud megférni
bennem s olykor előtörni belőlem! Mennyi rigolyám, szenvedélyem, rossz
szokásom, még magam
előtt is szégyellt beidegződésem van! Bizony, ha
őszinte vagyok, be kell

látnom: nem könnyű szeretni engem. Ennek ellenére mégis csak azt szeretnénk, ha szeretnének!
Kívánom, hogy mindenki
tapasztalja meg ebben az
évben is a Krisztusi szeretetet.
Pál László
református lelkipásztor

Civil szervezeteink életébõl
VÁRJUK! - VÁRUNK! - GYERTEK!
A tavaszvárás vagy még inkább téltemetés
gyökerei egészen az ókori római szaturnáliákig nyúlnak vissza. Ilyenkor a rómaiak a tél, a
sötétség, az idő sürgetése és gyorsítása miatt
mulatozással, ivászattal-evészettel múlatták
az időt. Persze így sem múlt el hamarabb
a tél, de lehetőség adódott a közösség építésére, ismerkedésre, szerelmek-barátságok
szövésére. Számtalan tradicionális népszokás
közül legismertebb a DŐREJÁRÁS, a KISZÉZÉS és BÁBÉGETÉS, a SARDÓZÁS, a TÜZES
KERÉK gurítás, TYÚKLOPKODÁS.
A közösségi érzés építése ma is fontos feladat. Rohanó, személytelen, önös világunkban nagyobb szükség van rá, mint valaha!
Alapítványunk februári programja próbálja visszacsempészni az emberek életébe
azt, ami igazán értékes, ami valóban fontos.
Régi, közösségteremtő népszokások közül a
legnépszerűbbet, a bábégetést választottuk.
Ez a régi hagyomány megérdemli, hogy felelevenítsék. A farsangtemető és téltemető
hagyományok közül a kisze bábú égetése
hamvazószerdához kötődik. Idén hamvazószerda napja február 22. A téltemető „alakoskodásunkat” ezért február 25-én tartjuk.
Ezen a napon 17 órakor gyülekezünk az

óvoda előtt, ahol meleg enni és innivalóval
várunk mindenkit. A felvonulást a Maghari
táltos dobkör tagjai vezetik. Ők segítenek
nekünk az ősmagyarok világába bepillantani, felidézni. Dobszóval és énekszóval Óvoda
utcából indulunk, majd Árpád krt., Kossuth
utca és a Rákóczi utcán a sportcsarnok elé
vonulunk. A felvonulást a Sportcsarnok előtti téren tűz gyújtással és szalmabábégetéssel
koronázzuk meg. A tűzszertartás, a máglya
az ősöket idéző énekek a rossz elűzését, a
testi és lelki tisztulást jelentik.
Aprócskák gyertek, mert érdekes, fiatalok,
mert különleges, felnőttek, mert ilyen még
nem volt!
Ágasegyházáért Alapítvány

Ágasegyháza SE
Kánisz József
Labdarúgó
Emléktorna

Hagyományteremtõ
2012. február 25-én 17 órától
Ágasegyházán

Gyülekezés az óvoda előtt

Maghari Táltos
Dobkör
és az
Ágasegyházáért Alapítvány
Öregisten áldásával:
Szedresi Attila
(30/228-2568)
Sevecsek Béla
(70/369-3954)

Döbbenten
értesültünk
róla, hogy gazdatársunk Furkó Varga Dániel itt hagytál
bennünket. Olyan tagja voltál a gazdakörnek, aki nagyon szeretett velünk lenni.
Minden eseményünkön részt
vettél, legyen az fürdőlátogatás, szalonnasütés. Élvezted a társaságunkat és mi is
Tiédet. Nemcsak a gazdakör
lett szegényebb de a falu is
mert Te mindenki Dani bácsija voltál. Példát mutattál
emberségből, élni akarásból,
szorgalomból, segítőkészségből. Nem ismertél lehetetlent, minden problémánkra
megoldást kerestél és találtál. Nem hagytad fázni az embereket, kár hogy ezzel
visszaéltek, de sajnos már az emberek ilyenek. Nagyon aggódtunk érted amikor
elvesztetted a lábadat, de olyan akarat volt benned hogy megnyugodtunk amikor
újra láttunk Téged a teherautódban ülve. Nem hagytad el magad, dolgozni akartál,
hiszen ezt csináltad egész életedben nem szűnő szorgalommal. A tüdőd is rendetlenkedett, de nem hittük el, hogy ilyen gyorsan elrabol tőlünk. Nagyon hiányzol
nemcsak a családodnak, a falunak, de nekünk is. Isten veled Dani bácsi. Öröm volt
veled találkozni.

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.

Téltemető felvonulás

Hívjuk a falu apraját, nagyját!
Legyünk együtt!
Búcsúzzunk együtt a téltől!

Isten veled Dani bácsi!

Idén február 4-én került sor immáron hetedik alkalommal a Kánisz József kispályás
labdarúgó torna megrendezésére az ágasegyházi Sportcsarnokban. A hagyományokhoz híven sikerült egy kellemes baráti hangulatú napot eltöltenünk közösen.
Nem volt hiány szép gólokban, nemes küzdelmekben és bajtársi biztatásokban sem.
A sportszerető család apraja-nagyja ott
nyüzsgött a lelátón, ezzel otthonos hangulatot teremtettek a mérkőzéseken. Terveink szerint jövőre ismét megrendezzük
ezt a hagyományosnak nevezhető sporteseményt, mellyel tisztelettel adózunk korábbi sportvezetőnk személyének.
Borsodi Pálné

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
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Nemzetközi anyanyelvi nap

(Ágasegyháza, Rákóczi út 18.)

Reményik Sándor: Az ige (részlet)

TÜZIFA TELEPÜNKET!

AKCIÓS ÁRAK!

IGÉNY SZERINT KISZÁLLÍTÁS!

06 20 9 700 230

Fizetett hirdetés: LJ9SA 5655606

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

Nőnapra

(február 21.)

Kosztolányi Dezső: Nők (részlet)

Hozzátok kötözött engem a végzet, örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

Nem egy, hanem mindegyik.
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
Mindegyik anyám.

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna!

Szeretettel köszöntjük női olvasóinkat.

1848. március 15.
Juhász Gyula: Petőfi

Szabadság, dicsőség: két csillagod ez volt,
Most borús fölöttünk a szép magyar mennybolt,
De lesz majd ragyogó, amilyen még nem volt!
Petőfi, Petőfi: te vagy a vezérünk,
Sötét éjszakában ragyogó reményünk,
Ha te maradsz vélünk, nem lesz soha végünk!
Haza és szabadság: ezért imádkoztál,
Hőse, vértanúja e kettőnek voltál,
A neved ma zsoltár, a sírod ma oltár!

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

Rejtvénypályázatok

Háziorvosi Rendelő:
Ágasegyháza, Árpád krt. 24. Tel.: 76/388-133

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak

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

Karikázd be a vízszintes sorokban a kakukktojást!
1. Schrank
2. Hund
3. Blume
4. rot		
5. Erbse

Stuhl		
Gans		
Baum		
schwarz		
Apfel		

Tisch		
Kuh		
Gras		
blau		
Birne		

Bett		
Katze		
Frosch		
schön		
Pfirsich		

A megfejtést 2012. március 5-ig hozd be a könyvtárba neveddel és lakcímeddel.
A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.

SUDOKU

1. Az Ágasegyházi Gazdakör tagjai közül ki nem vett részt
fogatával a május elsejei zenés ébresztőkön?
a. Jávorka Géza
b. Joó Lajos
c.. Balla Antal

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

2. Az ágasegyházi tanulók Bakonybélben táboroztak. Melyik szakács néni látta el őket finom ételekkel?
a. Balogh Jánosné Rózsika néni
b. Németh Jánosné Katika néni
c. Szakál Mártonné Juliska néni
3. Ki az ágasegyházi kertek, szőlők, gyümölcsösök doktora
az alábbiak közül?
a. Tarcsi László
b. Hetényi József		 c. Fehér József

Házasságkötés: nem volt

4. A köncsögi öreg diák találkozón kinek a tiszteletére nem
ültettek emlékfát?
a. Csabai Mihály
b. Krizsák Imre
c. Oláh Imre

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

Brandenburgi kapu (Berlin)

Múltunk - Tudja-e?

Született:
Józsa Lídia (a.n.: Jancsó Tímea)

Elhunyt:
Szabó István (70),
Furkó Dánielné Nagy Mária (81),
Csajbók Albertné Sárközi Mária (95),
Pintér Lászlóné Kovács Katalin (85)

Garten
Pferd
Pilze
grün
Banane

5. Ki volt hosszú ideig Ágasegyháza körzeti megbízottja?
a. Szaszkó János
b. Berki József
c. Bozó István
A pályázat beküldési határideje: 2012. március 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágasegyháza,
Kossuth tér 2.
2012. január havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/a, 3/c, 4/a, 5/c.
Sajnos helyes megfejtés január hónapban nem érkezett.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István ny.tanár

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. március 5.
2012. január havi pályázatunk nyertese: Hajagos Edina
6042 Fülöpháza, II. ker. 190.
A nyertesnek gratulálunk!
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