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Múltunk
A lakosság növekvő igényeinek
kielégítésére elkezdődött 1970ben a Takarékszövetkezet épületének megépítése Ágasegyházán. 1971. április 1-én nyílt meg
a lakosság számára a helyi lehetőség pénzügyeik intézésére. Az
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Ágasegyházi Kirendeltségének vezetője Varga Jánosné,
pénztárosa Kotmájer Jánosné
lett. Taglétszámuk 509 fő volt,
mely egy év múlva 702 főre emelkedett. Induláskor a 1.500.000,-Ft
volt a betétállomány, mely 1974re 3.200.000,-Ft-ra emelkedett.
A családok több, mint 82 %-a
szövetkezeti tag, a község lélekszámát tekintve több, mint 26
%. A helyi intézőbizottság tagjai:
Varga Jánosné, Balogh Józsefné,
Bolyki János, Kiss László, Losonczi
József. A vezetőségi tagok általában 2 havonként üléseznek. 1974től a kirendeltség vezetője Bolyki
Jánosné lett, aki több évtizeden
keresztül végezte munkáját a helyi lakosság megelégedésére.
Az épület felépülése után, a
másik felében az Ágasegyházi Ál-

Varga Jánost bízta meg az ÁFÉSZ
elnöki teendőinek ellátásával.
Boltvezetők:
Iparcikküzletben
Bolyki János, Önkiszolgáló csarnok Molnár Sándor, Önkiszolgáló
élelmiszerbolt Dóka Sándor, Sándortelepi bolt Molnár Lászlóné,
Köncsögi bolt Hegedűs Józsefné,
Szajoli bolt Kamasz Antal, Húsés Zöldségbolt Berta István és
Berta Istvánné, Tüzéptelep vezető: Fekete Mihály. Vendéglátó

Varga János igazgatósági elnök,
Őri Tiborné kereskedelmi osztályvezető, Seres Ilona főkönyvelő,
Szakál Ilona szakszervezeti titkár.
A legidősebb ipar, a kovácsmesterség 1973-ban megszűnt a
községben. Iparengedéllyel ren-

Röviden
Gergely fafűrészelő és bognár,
Makai Károlyné női szabó, Márfi
Istvánné női szabó, Németh János lakatos, Orgoványi Ferenc
férfi fodrász, Hangya Zsigmond
kőműves, Abonyi Jenő kőműves,
Csík Imre kőműves, Doszpod Béla
vízvezeték szerelő, Győrpál Attila
villanyszerelő.
1972-ben a lakóházak száma
750, a lakosok száma 2322 fő volt.
Harminchattal több fő költözött
el, mint ahányan beköltöztek a
községbe. A település vezetőségének áldozatos munkája nyomán, megyei segítséggel, minden
iskolában kigyulladt a villanyfény,
mindenütt van rádió, televízió,
két iskolában (Sándortelepen és
Galambházán) 16 mm-es filmvetítő gépet is üzemeltetnek.
A Sándortelepi Iskola vezetékes
villamosításával egyidőben a közelben lévő tanyák -szám szerint
huszonkettő- is villanyt kapott

Megemlékezéseink:
„Felszabadúlás”
Húsvéti locsolás
Költészet Napja

§

Önkormányzati
tájékoztató
A költségvetésről
Őstermelőknek

Ez történt nálunk
Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti élet
Egyházi hírek, programok

Illés István VB elnök munkatársaival 1972-ben
Az Ágasegyházi ÁFÉSZ irodistái a 1970-es években

talános Fogyasztási- és Értékesítő
Szövetkezet Önkiszolgáló élelmiszerboltja kapott helyet, Dóka
Sándor vezetésével.
Szűcs Gábor nyugalomba vonulásával, a küldöttgyűlés 1973-tól

egységek: Kisvendéglő Hegedűs
Kálmánné, Italbolt Vígh László.
Betonüzem vezető: Somodi László. Szikvízüzem: Tóth Imre. Felvásárló: Gere József. Gazdasági
vezetők:

Farsangfarka az oviban

delkeztek a következők: Ádám
Balázsné női szabó, Batiz Istvánné
férfi és női fodrász, Deák László
cipész, Gere Lajos fafűrészelő,
Kiss János kőműves, Kollár József fafűrészelő, Fehér Sándor
szobafestő és mázoló, ifj. Lénárt

500 ezer forint költséggel. A Végrehajtó Bizottság fő törekvése, a
tanyai települések villamosításának folytatása.
(Forrás: Ágasegyháza 1974.
Folytatjuk. Szerk.)

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Német nyelvi fejtörő
Múltunk
Suduku

Télkergetõ Ágasegyházán
Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Segély
ügyek

Tájékoztató a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezelését szolgáló, 2012. évtől hatályos rendszerről
2012. január 1-jével lépett hatályba a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény, amely megteremti a mezőgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét. Az agrárkár-enyhítési rendszerben ezen
túl minden mikro-, kis- és középvállalkozás
(beleértve az őstermelőket is), aki egységes
kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:
- legalább tíz hektár szántóföldi kultúra,
vagy
- legalább öt hektár szántóföldi zöldség,
vagy
- legalább egy hektár ültetvény, vagy
- együttesen legalább tíz hektár szántóföl-

di kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény,
vagy
- együttesen legalább öt hektár szántóföldi
zöldség és ültetvény, kötelezően csatlakozó
tagnak minősül! Emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás, ami az állami támogatás összegét
megnöveli:
- ültetvény után 3000 Ft/ha;
- szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha;
- egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/
ha.
2012-től a kárenyhítési hozzájárulásként
megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó
határidő a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon fontos, hogy ez a határidő
nem a banki átutalási megbízás megadásának

vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz
történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására! A befizetés
elmaradása, vagy a határidőn túli befizetés a
továbbiakban is a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését
eredményezi!
Az eddig is figyelembe vehető aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár mellett ezen túl viharkár, felhőszakadáskár, illetve
az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd
kárenyhítő juttatást igényelni.
A kárbejelentés határideje a káresemény bekövetkezését követő 15. nap!

Tájékoztatom azokat a segélyezetteket, akik foglalkoztatást helyettesítő, lakásfenntartási támogatásban, ápolási
díjban, vagy egyéb juttatásban részesülnek, hogy a meghatározott időn belül fel nem
vett összeget visszaküldjük
és személyüket töröljük az
ellátottak listáiról.
A törlés elkerülése érdekében, kérem az érintetteket, hogy a kiírt időn belül
vegyék fel juttatásaikat, vagy
meghatalmazottról gondoskodjanak!

Költségvetés 2012
Ágasegyháza Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetését a Képviselő-testület február 14. én elfogadta.
A bevételi és kiadási főösszegeket és alábontásait a mellékelt kimutatáson láthatjuk. A 2011 évi költségvetéshez
viszonyítva a főösszegek csökkentek, ami az iskola és a
sportcsarnok beruházásnak, valamint a faluház 2011 évi
elszámolásának az eredménye. Vagyis a 2012-es költségvetésünk 100 milliós csökkenést mutat, ami a működésünket nem befolyásolja. A Hivatal, valamint az intézmények
működése nincs veszélybe, az éves tervet remélhetően
tartani tudjuk. Erre az évre a bevételi forrásainknak megfelelően nem terveztünk sok beruházást. A Rákóczi úton
viszont rövidesen szeretnénk megvalósítani a forgalomcsökkentő rendszerek kiépítését, aminek a beruházása 19
millióba kerül. További beruházásaink természetesen a
pályázat kiírásoknak a függvénye, ugyanis csak minimális,
vagy önerő nélküli pályázatnak lehet realitása ez évet és
a jövőt tekintve is.
Füredi János polgármester

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ

Testi-lelki adok-kapok

Mindenkiben megfogalmazódott már a kérdés melyik
cselekvés esik jobban az emberi léleknek. Adni vagy kapni? Ezt gyakorlatban kell eldönteni. A hideg tél végezetével, amikor érzékszervek és érzelmek felengednek
a hosszú hibernáció után és mindezt látni, tapasztalni
nem mindennapi érzés. A Hit Gyülekezete segélyszerve-

zet ruha és élelmiszer adományokkal igyekezett ismét
összefogni a kezeket és felmelegíteni a szíveket 2012
február 26-án a Mohácsy Ferenc Faluházban! Köszönjük
a jó szándékú adományokat és szorgos kezek önkéntes
munkáját.
Balogh Ágnes

2012. március
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda

Mesemondó Gála

2012. február 21-én kedden megtartottuk az iskolában az 1-2. osztályos
mesemondót. 8 elsős és 10
másodikos tanuló készült a
nagy napra, ahol nagyon
ügyesen szerepeltek. Meghívtuk a polgármester urat
és az óvó néniket is. Ez nem
verseny volt, tehát nem hirdettünk eredményt. A két

legszebben mesélő: Tóth
Fanni 1. o. és Rácz Tímea
2. o. csütörtökön elmondja
a felsős szavalóversenyen
is a meséjét. A szorgalmas
mesetanulás jutalma: emléklap, csokoládé és gyümölcs volt.
Bagóné Gyöngyi néni
és Vízhányóné
Gyöngyi néni

Versmondó verseny
Iskolánkban meghirdették a házi szavaló versenyt,
mely minden évben megrendezésre kerül.
Minden jelentkező buzgón, nagy szorgalommal
készült a versenyre. Végül
eljött a nagy nap. Gyülekezni kezdtek az érdeklődők: a büszke szülők és a
versenyzők. Vácziné Zsuzsa
néni útbeigazítást tartott
a verseny menetéről. A
versenyt az 5.-6.-os diákok
kezdték, s kis szünet után,
melyben 1.-2.-os kisdiákok
szórakoztatták a nagyérdeműt, 7.-8.-osok folytatták
a versenyt. Szebbnél szebb
verseket hallhattunk, jobbnál jobb előadás módban.
A zsűri félrevonult, hogy
meghozza döntését, ezalatt
az idő alatt a versenyzőkben az izgalom csak nőtt

és nőtt. Végül megszületett
az eredmény. Az 5.-6.-os
diákok közül a 3. helyezést:
Völgyesi Andrea 6. osztályos
és Józsa Gábor 5. osztályos,
2. helyezést: Kamasz Gergő
5. osztályos, az 1. helyezést
pedig Berta Alexa 5. osztályos diák érdemelte ki. A 7.8.-osok közül a 3. helyezést:
Balog Nóra 8. osztályos, 2.
helyezést: Gyurkó Alexandra Erzsébet 8. osztályos, az 1.
helyezést pedig: Csiki Anett
Zsófia szintén 8. osztályos
tanuló nyerte el. Közönség
díjat Ladányi Pálma Olimpia
zsebelte be. Az 5. és a 8.-os
diákok bizonyultak a legsikeresebbeknek, hiszen az
ő mezőnyükben elhozták
az összes díjat. De mindenki
kitett magáért ezzel is megnehezítve a zsűri dolgát.
Csiki Anett

Sportverseny
Jakabszálláson
Február 24-én kilenc iskola
alsós tanulói versenyeztek,
hogy eldöntsék kik a legügyesebbek és a leggyorsabbak. 18 tanulónk Nyilas
Annamária tanítónő vezetésével hónapok óta gyakorolt. A 6 feladat nagyon
változatos volt. Váltófutás,
célbadobás, pókjárás, futás
padon, szekrény átugrás és
még számos érdekes versenyszám várta a diákokat.
Nagy figyelmet és fegyelmezettséget követelt a
feladatok végrehajtása. Egy

csapatból egy versenyszámban 12 tanuló versengett. A
feladatok szünetében lehetett versenyzőt cserélni.
Gyermekeink jól felkészültek, hiszen az első feladattól kezdve hatalmas küzdelmet folytattak a végső
győzelemért. A helyezések
is csak az utolsó versenyszámban dőltek el. Iskolánk
Nyárlőrinc mögött, Jakabszállást megelőzve a második helyen végzett.
Csapat tagjai: Kamasz Vivien, Gyöngyösi Erika, Borsos

Jótékonysági bál

Melinda, Szmetena Bettina,
Mikulácsik Bettina, Mátyás
Klaudia, Galamb Alexandra, Törökfalvy Alexandra,
Tóth Dorina., Farkas Béla,
Farkas Bence, Németh Viktor, Simon Martin, Kamasz
Gergő, Kamasz Richárd, Si-

pos Mátyás. Betegség miatt
nem vett részt a versenyen,
de a felkészülést becsületesen végig csinálta: Cseh
Kristóf és a tanító néni.
Gratulálunk a szép helyezéshez!
Ártim János

BEÍRATKOZÁS

Az 2005. június 1-2006. május 31. között született, tanköteles korba lépők beírását :

2012. március 26-án 10:00 - 16:30 óráig,
2012. március 27-én 09:00 - 12:00 óráig

tartjuk az általános iskolában. 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 4.
A beíráshoz kérem hozza magával:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek TAJ számát igazoló kártyát
- szülő (gondviselő) személyi igazolványát
- a lakcímet igazoló dokumentumot
- az óvodai szakvéleményt
- az orvosi igazolást
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozatot (ha van)
a diákigazolvány díja 1.400,-Ft, igénylésére az új rendelkezés szerint az okmányirodától hozott fénykép és aláírás képet tartalmazó adatlappal van lehetőség

Február 18-án, szombaton
került sor az Óvoda évente egyszer megrendezésre
kerülő jótékonysági báljára,
amelynek bevétele az óvoda játék- és eszközkészletének bővítését szolgálja.
A bál western stílusú volt, a
vendégek ruházata, a dekoráció, és a műsor is, amelyet
vállalkozó szellemű szülők és
óvónők adtak. Ilyen nagy létszámú bálja régen nem volt
az óvodának - 157 fő - mint
ez a mostani. Ezt az estét
megtisztelte jelenlétével Füredi János polgármester úr,
és az iskola igazgatója Ártim
János is. Szaszkó Tiborné, a
Szülői Munkaközösség vezetője köszöntötte a vendégeket, majd polgármester úr,

és Ágasegyháza testvérvárosától, Lautertől kapott támogatásból átadott 100 ezer
forintot az Óvoda részére. A
bál bevételéből mozgásfejlesztő eszközeinket bővítjük,
elsősorban a Vitamintornához szükséges eszközkészlet
vásárlásával, amit az elmúlt
évben kezdtünk el a középsős és nagycsoportos gyerekekkel, de természetesen beépítjük a kicsik tornájába is. A
bál szervezése során kaptunk
100 db belépőt az M5-ös Kalandparkba, amelyet március
30-án, pénteken használunk
fel úgy, hogy még az első
osztályosok is velünk tudnak
jönni. Nagyon vidám, jó hangulatú bál volt, és lesz jövőre
is!

Ovis farsangi buli

Programok:

Március 23. Helyesírási verseny, Jakabszállás.
Március 24. szombat: tanítási nap, pénteki órarend.
Március 30. labdarúgás I. korcsoport, Izsák.
Április 02. Fogadóóra.
Április 5-10. tavaszi szünet (11. tanítás!)
Április 21. szombat: tanítás nélküli munkanap.
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!

A gyerekek farsangi mulatságát 24-én, pénteken tartottuk. A délután vendége Főnix bűvész volt, aki trükkjeivel
ejtette ámulatba a gyerekeket. Nagyon ötletes, szép, változatos jelmezben voltak a gyerekek, és mi óvónők és dajkák is jelmezben vártuk őket, aminek nagyon örültek. A
farsangi versek, dalok elmondása után minden kisgyerek
kapott egy szelet csokit, majd következett a sütemény,
üdítő, tánc. Ők is nagyon jól érezték magukat.

Adószámunk: 18361616-1-03

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.

Köszönet

Szeretnénk megköszönni S.Nagy Tibornénak a sütőtököt, amit több héten át kaptunk tőle megtisztítva, szeletelve, és nemcsak az ovisoknak, hanem az iskolásoknak is tudtunk vinni belőle. Köszönjük szépen Németh
Melindának, hogy azoknak a gyerekeknek akik kérték,
kifestette az arcát.
Szmetena Katalin
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Irodalmi pályázat

Egészségügy
Az immunrendszer
erősítése télen
Az immunrendszer a
szervezet védekező mechanizmusa, az esetleges
fertőzés elleni védekezésben részt vevő sejtek, szövetek és szervek
összességét értik rajta.
Az immunitás jelentése:
védettség, mentesség.
Az immunrendszer fő
feladata, hogy a szervezetben megkülönböztesse a saját és az idegen
anyagokat, és felismerve
ez utóbbiakat, eltávolítsa, megsemmisítse őket.
Immunitásunk
bizonyos mértékben velünk
születik, de később is
szerzünk jelentős immunitást,
természetes
vagy mesterséges úton.
A velünk született immunitás magzati korban
alakul ki, és nem igényli
a kórokozóval való előzetes találkozást, tehát
nem is jelent specifikus
védettséget az egyes
kórokozóval szemben.
A szerzett immunitás
később alakul ki, annak
függvényében,
hogy
milyen tapasztalatokat
gyűjt szervezetünk a
külvilággal való találkozáskor. A szerzett immunitást leginkább az
életmódunk befolyásolja. Ezért is fontos, hogy
mit fogyasztunk, milyen
tevékenységeket
végzünk.
Az immunrendszert
gyengítik

- Helytelen táplálkozás:
túl sok zsíros, édes étel,
vagy hús fogyasztása.
- Tartós stressz, nem
megfelelő vagy kevés
mozgás.
- Mindenféle túlzás: túl
sok meleg, túl sok hideg,
túlzásba vitt mozgás, túl
sok szexuális tevékenység stb.
- Sok, esetenként felesleges, ellenőrzés nélküli
gyógyszer fogyasztása,
különös tekintettel az
antibiotikumokra.
- Túlzott alkoholfo-

gyasztás, dohányzás.
Többféle módon is erősíthetjük
immunrendszerünket
1. A hideg, téli napokon a táplálkozásból
eredő
hiányosságokat
vagy káros hatásokat
ellensúlyozhatjuk úgy,
hogy több tápláló meleg
levest, gabonákat, pirított magokat, szárított
élelmiszereket, például
babféléket fogyasztunk.
Az ételt hosszabb ideig, alacsony hőmérsékleten, kevesebb vízben
főzzük.
Különösen
hatékony
télen a fokhagyma-erős
paprika leves, amely köhögés esetén is rendkívül
hasznos „gyógyszer”. A
fokhagyma-erős paprika
leves a kezdődő nátha
esetén vírusölő, antibiotikus és izzasztó hatású, de kiegyensúlyozza
a mértéktelen húsevés
és a kiegyensúlyozatlan
étrend betegítő hatását
is.
Fokhagyma-erős
paprika leves

Szezámolajon (vagy olívaolajon) kicsit megpároljuk a karikákra szelt
vöröshagymát
(lehet
használni
lilahagymát,
de tehetünk még rá póréhagymát is), majd egy
kiskanálnyi
gyömbért
is megpirítunk benne.
Felöntjük vízzel, és az
összetört fokhagymát,
csípős paprikát (lehet
szárított is) beletesszük.
Picit sózzuk. Amikor
felforrt, hagyjuk egyet
rottyanni, majd elzárjuk
alatta a melegítést, és
15 percet állni hagyjuk.
Önmagában
is
fogyaszthatjuk, de adhatunk hozzá teljes kiőrlésű lisztből készült,
pirított toastkenyeret.
2. A tartós stressz hatását csökkenthetjük, ha
kineziológustól kérünk

segítséget.
Tartsunk
önvizsgálatot! Vegyük
számba, mit vállaltunk
magunkra és képesek
vagyunk-e
teljesíteni
azt. Ha nem, adjunk le a
feladatokból, és szépen
lassan, teherbíró képességünknek megfelelően
terheljük magunkat.
Stresszes állapotban az
ember mindenféle fertőzésre fogékonyabbá
válik, könnyebben megfázik és a vírusok is hamarabb leterítik.
A tartós stressz mellett
további figyelmeztető
tünetek:
- Figyelem-összpontosítási nehézség.
- Kimerültség.
- Álmatlanság vagy
rémálmok.
- Ingerlékenység, idegesség.
- Étvágytalanság vagy
mértéktelen evés.
- Hasmenés, székrekedés.
- Fejfájás, migrén.
- Tartós apátia, depresszió.
3. A tél a Hagyományos
Kínai Orvoslás (HKO)
szerint a befelé fordulás, raktározás ideje. Úgy
élhetünk harmóniában
a téllel, ha befogadóvá
válunk, és befelé fordulunk. Ezt segítheti, ha
feldolgozzuk a stressz
hatásait vagy rendszeresen relaxálunk, meditálunk, autoszuggesztiós
gyakorlatokat
(Couémódszer) végzünk, önvizsgálatot tartunk, pihenünk.
4. Végezzünk rendszeresen - heti 2-3 alkalommal, 20-30 perc időtartamban - aerob jellegű
mozgást, olyan aktív
tevékenységet,
amely
megmozgatja az izmainkat, amelytől kissé megizzadunk, felgyorsul a
szívverésünk. Járjunk el
uszodába vagy sétáljunk
dinamikusan
Dr.Dull István
háziorvos

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.

Pályázók köre: Tíz év feletti természetes személyek
Beadás módja: Kézzel írott, minimálisan egy oldalas, maximálisan kettő oldalas (A/4-es) irat, postai úton a következő címre: Ágasegyháza Község
Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
A pályázat mellett lezárt jeligés borítékban a pályázó neve, címe, telefonos
elérhetősége.
A pályázat témaköre: Verselemzés (Ki, kinek, miért és milyen alkalomból
írhatta a verset, mit szeretett volna kifejezni?)
Vén Alicante
Vén Alicante, fogadd, szeresd Őt, hagyom,
Fogd meg kis kezét, ha eltévedt nagyon.
Őrizd, óvd, kísérd útjait végtelen,
Ha megteszed, Ő nem lehet védtelen.
Mutasd meg magad, tárd ki nagy szíved,
Tudd meg, hogy most egy kicsit Ő tied.
Tanítsd, ha kell, hogy Ő is ezt tegye,
Tudom, hogy nálad mindég van helye.
Vén város, nem haragszom rád, ne hidd!
Akkor sem, ha olykor, hullnak könnyeim.
Tudd meg Vén Város, örömkönnyek ezek,
Melyben gyűlöletek, haragok nincsenek.
Szeresd fiad-ként, mint Téged a csillagok,
Így lesz Neked is több, virágos ablakod.
Mondd, hogy vigyázol Rá, Őrized Őt nagyon,
Bízom benned Város, most kicsit rád hagyom!
Most figyelj Nagyváros, jegyezd meg nagyon!
Ő tiéd soha nem lesz, csak visszavárhatod!
Ő jószívű, mint Te, vigyázzák oly sokan,
Ezért is, tud élni nálad is boldogan.
Vén Alicante, most öntözd helyettem Őt,
Varázsolj ajkára, mosolyt, fényt és derűt.
Városodra tűz, Ő egy illatos virágot,
És ezt súgja: Boldog Húsvétot Kívánok!
2008.03.23
A legjobb három írásmû díjazása:
1. helyezett: 10.000,-Ft
2. helyezett: 5.000,-Ft
3. helyezett: 3.000,-Ft
Beadási határidő: 2012. április 23.
Eredmény hirdetés időpontja, helye: 2012. május 05. 10 óra. Faluház Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beérkezett műveket szakmai bizottság bírálja el!
További információ kérhető: Borsodi Pálné (Dienes Ildikó) Tel.: +36 30 295 3844

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
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Húsvétra készülődve még
nagyböjt idejét éljük. A természetben most folyik a tél és a
tavasz közti küzdelem, de már
a hó és a jég elmúltak, már új
csirák rügyeznek, új virágok
fakadnak. A liturgiában is lelki
tavasz van, tart még a közöny
tele és a bűn sötétsége, de
bontakozik az új élet is. A liturgiában is lelki tavasz van, tart
még a közöny tele és a bűn
sötétsége, de bontakozik az
új élet is. Ennek az új életnek
a szolgálatában áll a liturgia. A
nagyböjt először a hívők számára a lelki megújulás ideje. A
régi korok emberei sok szállal
kapcsolódtak a természethez. Munkájukat, mindenna-

pi életük rendjét, örömeiket,
bánataikat is befolyásolta a
természet örök változása. A
tél és a nyár kettősében, az
élet és a halál párhuzamát
látták. Mindezek szabályozták
életüket, melyet az ünnepek
felosztottak kisebb-nagyobb
szakaszokra. A kereszténység
Jézus feltámadásában látja
az élet igazi győzelmét a halál felett. Az evangéliumok
beszámolója szerint Jézust a
zsidó húsvét (pészah) előtti
pénteken feszítették keresztre. Azon az estén sziklasírba
temették. Péntek estétől sírját
katonákkal őriztették, nehogy
tanítványai kilopják holttestét
a sírból. Minden óvintézkedés

hiába valónak bizonyult. Harmadnapra -vasárnapra- virradóra sírját üresen találták.
Erről az üres sírról -az élet
győzelméről- szól húsvét ünnepe. Jóllehet tanítványainak
előre megmondta, hogy keresztre feszítik és harmadnapra feltámad még tanítványai
kételkedve fogadták a jó hírt.
„Nincs itt, feltámadott.”
Ezzel kívánok én is minden
ágasegyházinak áldott húsvéti
ünnepeket.(Nagycsütörtökön,
nagypénteken, nagyszombaton du. 5 órakor kezdjük a
nagyheti szertartásokat. A feltámadási körmenetet Húsvét
napján tartjuk.)
Farkas János plébános

Jézus visszajön
„...az is bizonyos, hogy
Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által...” (1. Tessz. 4,14) Bizony, az Isten országának belépőjegye nem
a teológiai diploma, nem is
valamilyen kegyes cselekedet, hanem a hit, a bűnbánat
és az újonnan születés! (Jn
3,3-7)
Igen, keresztyén bizonyosságunk ma is arról szól,
amiben a thesszalonikaiak is
hittek. Kicsik és nagyok, műveltek és műveletlenek: Jézus visszajön valóságosan,
az övéit magához gyűjti,
- majd megítéli mind a népeket. Testvérem, meddig tervezed a jövődet? Csak egy

betegségig, egy balesetig,
egy háborúig, netán egy vírusig, vagy egy más gyógyíthatatlan járványig, esetleg
addig, amíg elfogy az iható
víz és a beszívható levegő?
Jöjj és tervezd örökkévaló
távlatokkal! Úgy, ahogy a
názáreti Jézus kijelentette és
valóságossá tette a feltámadása hajnalán. (Róma 1,4)
Jézus az üzenetünk, az a dicsőséges király, aki egy nem
is távoli napon megjelenik
teljes hatalmával, és maga
elé gyűjti mind a meghaltakat, mind az élőket, hogy
kimondja felettük a végső
szót: Állj a jobb kezem felől,
te pedig állj bal felől! (Máté

25,33-46). A thesszalonikaiak hite sokak számára vonzóvá lett, mert a győzelmes
Jézus Krisztusra tekintettek.
Tudtak előre gyönyörködni;
s egészen reálisan gyönyörködtek az Úr dicsőségében!
Így várták a feltámadásuk
napját, s így - bűneikben és
saját kívánságaikban böjtöt
tartva - valósították meg a
szeretet cselekedeteit (Efézus 2,8-10); hisz a húsvéti bizonyosságból számtalan jó
gyümölcs terem.
Adja Isten, hogy a mi
életünkben is így legyen Ámen!
Pál László
Református lelkipásztor

Civil szervezeteink életébõl
Mi mondtuk, hogy érdekes, és különleges...

... élményben lehet része
annak, aki eljön a Téltemető
felvonulásunkra! Ősmagyar
ruhában a Maghari (magyar)
táltos dobkör tagjai segítségével egy ősi hagyományt elevenítettünk fel kicsik és nagyok
örömére. A rendezvényre
sokan kíváncsiak voltak, mert
200 főig számoltuk a jelenlévőket. Nagy örömünkre kisgyermekes édesanyák és
nagymamák is megtiszteltek
bennünket érdeklődésükkel.
A szél is kegyes volt hozzánk,
mire a máglyagyújtásra került
a sor, elállt. Az útvonal hossza

is megfelelő volt, az
idősebbek is könnyen
és jókedvűen sétáltak
a dobosok után.
Csáki Ildikónak a
Népi
mesterségek
művészének köszönhetjük az életnagyságú kisze bábot, amit
szalmából készített, és
fel is öltöztetett. A báb zsebébe dugtuk a kívánságokat és
terhektől való megszabadulás
vágyait. Este 7 óra körül a báb
a máglyára került jelképezve a
telet, hogy jöhessen a tavasz,
a megújulás, testi lelki megtisztulás, ami a katolikus vallás
nagyböjtjének is üzenete.
A téltemető szertartás, a
közös étel és ital elfogyasztásával erősítette az együvé
tartozásunkat. Azt, hogy észrevegyük ebben a rohanó világban a barát mellett a szomszéd, a falubeli esetleg jogos,
vagy vélt ellenséggel is tudunk

Pályázati felhívás!
Az Ágasegyházáért Alapítvány
pályázatot hirdet az alapítvány
LOGO-jának megtervezésére,
a jelenlegi katicás embléma helyett.

A pályázatot A/4-es formátumban zárt, kis
méretű borítékban kell
2012. április 10-ig leadni,
Búsné Klárinak. (Kira anyukája)
Lehetőség van jeligével is pályázni.
Pályázók köre: minden ágasegyházi lakos 6-100
éves korig.
A pályázat elbírálásánál a következőket vesszük
figyelembe: ötlet, kreativitás, kivitelezés,
elkészíthetőség.
A pályázat eredményének kihirdetésére az áprilisi
alapítványi bálon kerül sor.
Díjazás a beérkezett pályamunkák száma alapján:
1-3 fő.
Legyél Te, akinek a munkája díszíti majd az
alapítvány honlapját, az újságcikkeit, a pólónkat...
Várjuk a munkákat!
Légy kreatív! Ereszd el a fantáziád!

együtt szórakozni. Senki se
több, se kevesebb a másiknál
mindenki egyszerűen EMBER!
Isten egyszeri, megismételhetetlen csodája.
A programunkat sokan támogatták akiknek ezúton is
köszönjük a résztvevők nevében is, hiszen nem szűkölködtünk sem ételben, sem italban:
Füredi János polgármesternek,
Ungor Pál vállalkozónak, Ártim János intézményvezetőnek, S. Nagy Tibornénak, Tóth
Tamásnak, Szmetena Katalinnak, Konyári Tímeának, Baloghné Kovács Ritának, Horváth Gyulának, Csajbók János
operatőrnek és az iskola sok
tanulójának támogatásukért,
munkájukért!
Köszönet: Szedresi Attilának
és Sevecsek Bélának a Maghari dobkör tagjainak, valamint
barátaiknak: Szente Varga Pali
és Németh Maya, Szabó Ildi,
Tóth Gabi, Haida Zoli, Feke-

te Tamás és Feketéné Tündi,
Laukó Saci, Varga Saci, Fülöp
Sanyi és Fülöpné Kati, Fülöp
Julcsi, Langó Józsi, Bertók Pista,
Beliczai János és Beliczai Vivien
- a rendezvény sikeréért!
Elérhetőségük: Attila-30/228
2568 Béla-70/ 369 3954
Dobkörök: kéthetente szerdán (március 21. április 3.) 18
órakor Hetényegyháza Művelődési Ház
Minden hónap utolsó keddjén 18:30-kor Ballószög Művelődési Ház

Programjaink:

* Április 5. csütörtök: Húsvéti készülődés (tojásfestés,
papírhajtogatás.)
Hozz: kifújt tojást (ahányat szeretnél elkészíteni),
színes ceruzát, zsírkrétát, gyertyát, színes vékony
csomagolópapírt, ragasztót)
* Április 21. szombat: Holisztikus egészségnap
* Áprilisban látogatást szervezünk a kecskeméti
Mentsvár Alapítvány telepére
* Május 1. Majális Sándortelepen
* Május 5. Sportverseny
* Május 19. IVÓ-bál

Tavasz hívogató
Tavasz tündér merre vagy, engedd, hogy láthassalak.
Áztunk, fáztunk eleget, jöjjön hát a kikelet.
Ébredjenek az erdők, zöldüljenek a mezők.
Köszönt már a pacsirta, szép tavaszleánya.
Tavaszlánya jó napot, éreztük az illatod.
Virág a Te koronád, lágy szellő a fuvolád.
Napfényből szőtt ruhácskád, virág a te papucskád.
Amerre csak lépegetsz pitypalattyal integetsz.
2012. 02.08.

Makuláné Borika

Húsz éves az Ágasegyházi
Általános Gazdakör!

A három kitartó gazdaköri tag

A gazdakör először Ágasegyházán 1931-ben jött létre.
Tagjai részt vettek a művelődési ház építésében. 1945-ig
működött.
1992. április 03-i alakuló ülésen Szórád István vezetésével a
régi Általános Gazdakör jogutódjaként 20 fő megalakította
az azóta is tevékenykedő Ágasegyházi Általános
Gazdakört.
Az alapító tagok : Szórád István, Ártim János, ,Bíró János,
Halász Mihály, Fehér József, Király László, Téglás Mihályné,
Csősz Károly, Dr.Mészáros Imre, Nagy Endre. Ők 10-en élő
alapító tagok. Sajnos a 20 év alatt a halál nem kerülte el az
alapító tagokat sem.
Elment: Csatai Ferenc, Tóth Sándorné, Jávorka Mihály,
Aszódi József, Fehér Mihály, Tóth Imre, Agárdi Imre, Bodor
Imre, Balogh József, Mikus Imre.
A Gazdakör elnöke alakulástól 2008-ig Szórád István volt.
Őt követte Agárdi Imre, akinek elnökségét sajnálatos halála
fejezte be. 2011. január 28-án a tagság Börönde Lászlónét
választotta meg elnöknek.
Az alapító tagok közül hárman vannak akik azóta is
tagjai maradtak az egyesületnek. Egy kis figyelmességgel
köszöntük meg nekik
kitartásukat.
Ők
Szórád István, Téglás
Mihályné, Fehér József.
Jó egészséget kívánunk
nekik, és maradjanak
velünk továbbra is.
A
jubiláló
gazdakört
Füredi
János
polgármester
A torta és a serlegek
köszöntötte és az
önkormányzat nevében egy- egy kupát és emléklapot adott
át a jelenlegi év az előző gazdaköri elnököknek. Gyarmati
Istvánné gyönyörű tortát készített, melyet a tagság fog
elfogyasztani. A bensőséges ünnepség után a „Nem adom
fel” egyesület színjátszói három vidám jelenettel és egy
verssel szórakoztatták a vendégeket. Vacsora után egy
szelet tortával kedveskedtünk, majd reggelig vigadtunk.
Börönde Lászlóné
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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
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

„Felszabadúlás 1945. április 4.”

A szovjet Tájékoztatási Iroda
közleményben jelentette be a
világnak, hogy a szovjet csapatok befejezték Magyarország
egész területének elfoglalását. A lényeget tekintve ez
meg is felelt a valóságnak, bár
április közepéig még szórványos harcok előfordultak az
osztrák határ menti magyar
falvak térségében. A katonai
hadműveletek április 13-án fejeződtek be. A rendszerváltás
előtt április 4-e volt a Magyar
Népköztársaság nemzeti ünnepe.

Lengyel Balázs:
A háborúnak vége
(részlet)

Aztán már ott is voltak, elárasztották a házat. Fegyvert
és fasisztákat kerestek. Nem
volt fegyverünk. Hogy is lett
volna, civil voltam. Csak a tiszti
pisztolyomat (amit nem vettem fegyverszámba) rejtettem
az íróasztal legalsó fiókjába.
Az ember nem szívesen válik
meg gyermekes játékaitól. Az
oroszok két fiókot húztak ki,
dobtak ki csupán. A legalsót
már otthagyták. Nem írhat-

nám ezt, ha kihúzták volna.
Este a szociáldemokrata
munkás felesége ünnepi grízes
tésztát főzött az örömünkre.
Csodás volt. Boldogok voltunk.
Vége a német megszállásnak,
a nyilas gyilkosoknak.
Másnap reggel az újabb
orosz csapatok a férfiakat
összeszedték. „Davaj, davaj”,
„kicsi robot”. Mentünk, ahogy
a géppisztolyosok irányítottak
bennünket végig a Rákóczi
úton. Mellettünk szétszórt romok, törmelék, fagyott halottak. Égő házak a Kálvin tér és a

Duna-part felől. Meg innen is,
onnan is, beljebb a házak tengeréből, mindenfelől pernye
és füst szállt.
Mentünk egy napon át sűrű
sorokban,
fegyverropogás
között. Ránk irányított fegyverekkel, ugató ordítozással
- mint megtudtuk - a gödöllői
fogolytábor felé. Aki kiugrott
a sorból, ha észrevették, lelőtték.
Megtörtént, amit a németek
miatt reméltünk, a felszabadulás. Majd csak kialakul előbbutóbb. Legalábbis reméltük.

Húsvéti locsolás

A Költészet Napja

Húsvéthétfő, egyes vidékeken vízbevető-hétfő, másként
húsvét másnapja már a profán emberi örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe.
A világias jellegű öntözés, locsolkodás bemutatása voltaképpen kívül esik könyvünk magunk szabta keretein, így
csak röviden, egy-két adalékkal utalunk rá. Archaikusabb
jellegű tájainkról idézünk, ahol a szilaj szokást még a közösség paraszti formakészsége szabályozta.

Az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét,
az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a
Költészet Világnapjává, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével,
a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet
meg. A Költészet Napját Magyarországon, József Attila
születésnapján ünnepeljük.

Öntöző-versike

Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál;
megöntözném: ennyiből áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.

(Április 11.)

Radnóti Miklós: A „Meredek út” egyik példányára
(részlet)

Költő vagyok és senkinek se kellek,
akkor se, hogyha szótlan dünnyögök:
E - E - E - sebaj, hisz énekelnek
helyettem kandi ördögök.
S higgyétek el, higgyétek nékem el,
joggal legyez az óvatos gyanú!
Költő vagyok, ki csak máglyára jó,
mert az igazra tanú.
(Forrás: Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség)

Rejtvénypályázatok

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak
Milyen az időjárás?

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: nem volt

Házasságkötés: nem volt
Elhunyt:
Turi József (66),
Nagy László (55)

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

Es ...........
Es ist ..........
Es ............
Es ............
Es ............
A megfejtést 2012. április 5-ig hozd be a könyvtárba neveddel és lakcímeddel. A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Február havi rejtvényünkre helyes megfejtés nem érkezett.

Múltunk - Tudja-e?

SUDOKU

1. Ki az a nagymama, aki fiatal korában ökrökkel, lovakkal
szántott és vetett?
a. Téglás Mihályné
b. Kis Gyuláné
c. Zsidákovics Józsefné
2. Ki volt az a fuvaros, aki fogataival hosszú időn keresztül
szállította a szenet, fát, stb a vasútállomásról, tüzépről a
közületeknek és a lakosságnak?
a. Joó Lajos
b. Bódogh István c. Kovács János
3. Ki volt műhelyfőnök a Helvéciai ÁG. ágasegyházi telepén?
a. Szabó Imre
b. Bakos László c. Balogh János
4. Ki volt az a tanár, aki Sándortelepen citerazenekart és
népdalkört szervezett?
a. Ballun Tibor
b. Martonosi Istvánné c. Juhász János
5. Az alábbi személyek közül ki nem volt férfi fodrász?
a. Ország Ferenc
b. Kósa Ferenc
c. Orgoványi Ferenc

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

A pályázat beküldési határideje: 2012. ápilis 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágasegyháza,
Kossuth tér 2.
2012. február havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/a, 3/c, 4/b, 5/c.
Sajnos helyes megfejtés február 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. április 5.
2012. február havi pályázatunk nyertese: Bús Józsefné
Ágasegyháza, Néphadsereg u. 6.
A nyertesnek gratulálunk!
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