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A II. világháborús emlék-

mű mellett, gondolatainkban 
azokra ágasegyházi bátor hő-
sökre  emlékezünk, kik vérüket 
áldozták értünk. A felszabadu-
lás ünnepe a Magyar Népköz-
társaság állami ünnepe volt 
1950-től, 1989-ig. Az ünnepnap 
április 4.-re esett, mivel az ak-
kori hivatalos álláspont szerint 
1945-ben ezen a napon hagyta 
el Magyarország területét Ne-
mesmedvesnél az utolsó né-
met katona az előrenyomuló 
szovjet csapatok elől visszavo-
nulva. A felszabadulás ünnepe 
munkaszüneti nap volt. 
De nekünk - leginkább a ke-

letnémetekhez és bolgárokhoz 
hasonlóan - „sikerült” meg-
dupláznunk a vereségünket: a 
háborúban is, a háború után is 
a vesztesek közé tartoztunk. 
Kár volna újra és újra képzelet-
ben átírni a történelmet: „mi 
lett volna, ha...”, kár volna az 
„ősi magyar átok”-ra hivatkoz-
nunk, attól, hogy Magyaror-
szág Hitler szövetségese volt. 
Még lehetne emlegetnünk, 
siránkoznunk vagy szitkozód-
nunk, de az elmúlt 40 évre ez 
nem ad vigaszt, sem az elkö-
vetkező évtizedekhez erőt. 
Maradjunk a ténynél, a ket-

tős vereségnél, annál is inkább, 
mert a hivatalos történetírás 
mind a kettőt győzelemmé 
igyekszik átmázolni. 
Az elsőt - felszabadulássá, a 

másodikat - a szocializmus épí-
tésévé. 1945. április 4.-e való-
ban lehetett volna felszabadu-
lás - átmenetileg és annyiban 
az is volt, hogy a német gyar-
mattá vált ország területéről 

Községünket járja a tűz-kakas, ne hagyjuk garázdálkodni! 

Ismét lángol a nádas gondatlanságból... Nem véletlenül?

Az nagy szárazság és csapa-
dékhiány miatt, az országos 
tűzgyújtási tilalom ellenére 
községünk területén idén már 
ötödszörre lángolt fel a tűz-
kakas. Hatalmas, 6-8 méteres 
lángoszlopait mutogatta im-
máron másodszor a galambhá-
zi nádasokkal tarkított réten, 
hátrahagyva fekete, kormos 
lábnyomait. Elpusztítva a kör-
nyék élővilágát, tombolt míg 
4-5 tűzoltóautó fékezte meg 
több órán keresztül. Még a fa-
luból is látni lehetett a vörös 
lángnyelveket, amint a fekete 
füstfelhőt eregetik magukból. 
A meggondolatlanság ered-
ményeként nagy árat fizetünk 
érte. Ám annak megállapítása, 
hogy valójában hány madárfió-

ka égett el, hány állatot (őzikét, 
vadmalacot) veszélyeztetett, 
aligha lehetséges. Vigyázzunk 

értékeinkre, hiszen nem vélet-
len a tilalom. Nem gondolnám, 
hogy valakinek érdekében áll-

na ekkora pusztítás..., hiszen a 
szép környezetet lakosaink is 
értékelik. 

A tavasz beköszöntével egy-
re több, szépen gondozott, 
virágos udvarokat látunk so-
kasodni. Látókörünk szélesed-
jen ki községünk külterületére 
is, hogy kirándulásaink során 
ne csak a tűz martalékával ta-
lálkozzunk! (Alig fejeztem be 
írásomat, ismét megszólalt a 
sziréna és 4 tűzoltóautó szágul-
dott utcánkban a 6. tüzet olta-
ni, amit éjszaka fél 12-re tudtak 
megfékezni.) Ember, ki gyufát 
fogsz kezedbe, égő cigaretta-
csikket dobsz el, gondolkozz 
előtte...! Mit csinálsz, emberi 
életeket veszélyeztetsz, mek-
kora kárt okozol?!

Borsodi Pálné

a szovjet hadsereg kiverte az 
utolsó náci és nyilas csapato-
kat. De miféle felszabadító az, 
amelyik a nép megkérdezése 
nélkül, sőt - ahogy 1956 meg-
mutatta - a nép óriási többsé-
gének akarata ellenére még 
mindig ott van a „felszabadí-
tott” országban, s nemcsak ott 
van, de ő ott az igazi úr - vég-
ső soron minden és mindenki 
tőle függ?
A II. Világháborúban elesett 

ágasegyházi hőseink: Balogh 
Mihály, Barta Imre, Bogjai Já-
nos, Börönde Sándor, Börön-
de Benedek, Börönde Gergely, 
Börönde Pál, Endrész Antal, 
Endrész Lajos, Holló Illés, Hol-
ló Sándor, Horváth Imre, Jaksa 
József, Farkas István, Fekete 
Béla, Fekete János, Fehér Jó-
zsef, Fehér Ferenc, Fehér Gá-
bor, Farkas István, Gál László, 
Gajdácsi József, Gajdácsi Sán-
dor, Gere István, Góbor Fe-
renc, Gugi Sándor, Kósa János, 
Kovács András, Nagy József, 
Nagy István, Nagy Pál, Oláh 
Dezső, Polgár István, Rigó Já-
nos, Rehó Péter, Rózsa József, 
Sebők Sándor, Seres Gábor, 
Szegedi Sándor, Szórád László, 
Szőke László, Szinnyai Mihály, 
Szinnyai Imre, Szvacsina József, 
Takács János, Vancsai Károly, 
Varga János, Veszelszki József, 
Veszelszki Imre, Vígh Dezső, 
Vörösmarti László, Vörösmarti 
Mihály, Zombori György. Egy 
elfelejtett „ünnepnapon” óv-
juk meg emléküket, tiszteljük 
a bátrakat!
(Forrás: Méray Tibor: Év-

fordulók, Ágasegyháza 2000. 
Folytatjuk. Szerk.)

Jékely Zoltán: Háború... 
(részlet)

Háború!
Milliárd anyaméh sajogja feléd
Iszonyú átkát!
Egyforma jajveszékeléssel
siratja holt fiát
az üzbég s a magyar anya,
egyformán csapdossa homlokát a falba
gügyög eszelősen egy sárgult fotokópiának.

Európa mezőin, Afrika sivatagjain
több-millió névtelen halott
arcára ugyanegy ordítás fagyott:
Nem hagyták, hogy megcsókoljam anyámat!
Jaj, senki, senki se tudja meg,
mi lett belőlem, hol vagyok!
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Ismét útra kelt a Katona József Megyei Könyvtár és me-
séket, játékokat hozott gyerekeinknek. Március 19-én a 
Kalandárium foglakozásain a nebulók „ősbemutatót” tar-
tottak az általuk készített hónapmondókázókból. Érdekes 
volt megfigyelni, hogy a szeptemberhez az osztályok egy-
mástól függetlenül a szőlő szüretelését kapcsolták. Ügye-

sen oldották meg a fel-
adatot lurkók, mikor egy 
vers kezdőbetűiből kellett 
értelmes szavakat alkot-
ni. A nyelvtörő feladatok 
során többek közt Kántor 
Péter, Csóri Sándor, Sza-
bó Magda, Kovács András 
versikéivel ismerkedhettek 
a lelkes látogatók. Kole-
szár Márti a játékos foglal-
kozásokba természetesen 
mesemorzsákat is csempé-
szett, hogy ezzel is kedvet 
csináljon a gyereknek a sok 

szép könyv kölcsönzéséhez. Könyvajánlójában szerepelt 
pl.: Berg Judit: Tündérnaptár című könyve is. Találkozzunk 
a Könyvtárba!

Bornemisszáné Varga Ilona

Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

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

Mezőgazdasági őstermelőFELHÍVÁS
Tisztelt Ágasegyházi Lakosok!

Ágasegyháza 1952. február 22-én alakult 
önálló községgé. Ebből az alkalomkor hely-
történeti kiállítást szervez Ágasegyháza Kö-
zség Önkormányzata a 2012. évi Falunap ke-
retében.  
A gyűjtemény összeállításában az Ön segít-

ségére is számítunk, hiszen a község lakosai 
nélkül megvalósíthatatlan az elképzelés!
Amennyiben az Ön tulajdonában találha-

tó ágasegyházi vonatkozású dokumentum, 
tárgy (pl.: mesterlevél, katonakönyv, korábbi 
civil szervezet okmányai,  használati eszközök, 
újságok, fényképek stb.)  ami  az 1950-es évek 
elejére jellemző, az kiállításunkat gazdagíthat-
ná, így kérjük, bocsássa rendelkezésünkre a 
kiállítás időtartamára (szeptember 10 - szept-
ember 25). A kiállításra szánt tárgyakat a Pol-
gármesteri Hivatalban Balogh Juditnak kérjük 
leadni.
Segítőkészségüket tisztelettel megköszö-

nöm.

 Szerkesztőség nevében: Balogh Judit

Mint tudjuk mindannyian, hogy nagy érték, ha biztosítottak 
vagyunk társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási szempon-
tok alapján. Sokan vannak, akik az egészségügyi szolgáltatási 
járulékot fizetik, mely egészségügyi ellátásra jogosít. Ennek 
összege havi 6.390 Ft. Természetesen itt nem szaporodnak a 
nyugdíjas évek sem. Érdemes az érdekelteknek az ősterme-
lőkre vonatkozó szabályokat, feltételeket megismerni, mely 
az alábbiakban némi segítséget nyújthat az érdekelteknek.
A mezőgazdasági őstermelő akkor biztosított, illetve akkor 

kötelezett járulékfizetésre, ha máshol nem rendelkezik biztosí-
tási jogviszonnyal és a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már 
megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év.

A járulékalap számítása
A mezőgazdasági őstermelő, amennyiben év közben kezdi 

el tevékenységét, úgy a minimálbérnek megfelelő összeg után 
fizeti meg a járulékokat. 2012 évtől a minimálbér 93.000 Ft. A 
törvény szerint viszont az a főállású mezőgazdasági ősterme-
lő, akinek e tevékenységéből származó, a tárgyévet megelőző 
évben elért bevétele nem haladja meg a nyolc millió forintot 
a következő járulékok fizetésére kötelezett. Az őstermelői 
tevékenységből származó bevétel 20 százaléka után 10 szá-
zalék nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási 
járulékot, és 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosí-
tási járulékot kell fizetni. Mit is jelent ez? Ha pl. van 700.000 Ft 
bevétele az őstermelőnek 2011 évről, úgy ennek 20%-át kell 
alapul venni a járulék fizetések tekintetében. Vagyis 140.000 Ft 
után fizet 10% nyugdíj és 4% egészségbiztosítási járulékot. Az 
eredmény tehát 19.600Ft. Ez az összeg lesz a 2011 évre vonat-
kozó járulékfizetési kötelezettség, amit 2012 évben kell meg-
fizetni négy egyenlő részletben. Így az őstermelő az évközi 
kezdésnél -mivel múlt évre vonatkozóan nincs bevétele- a mi-
nimálbér alapján fizet járulékot, a kezdés évében elért bevétel 

alapján fizet a jövő évben a fent leírtaknak megfelelően. Az 
őstermelésre hivatottak így általában december hónapban 
kezdik el tevékenységüket és produkálnak minimális bevételt 
is, mely a következő év járulékfizetését alapozza meg.

A járulékok bevallása és 
megfizetésének ideje

A járulékokról az előírt adattartalommal negyedévente - ne-
gyedévet követő 12-ig - a 1258. számú nyomtatványon, elekt-
ronikus úton bevallást kell benyújtania az állami adóhatóság 
részére, és ezzel egyidejűleg kell azt megfizetnie. A foglalkoz-
tatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő 
nem kötelezett a bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, 
ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt. A foglal-
koztatónak minősülő mezőgazdasági őstermelőnek az általa 
foglalkoztatott biztosítottak adó, járulék és egyéb adataira 
vonatkozó bevallását a 1208-as számú nyomtatványon kell 
teljesítenie. (Ha a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem 
minősülő illetve a mezőgazdasági őstermelőnek nincs foglal-
koztatottja, akkor nem kell a 1208. sz. bevallást beadnia, vi-
szont erről nyilatkoznia kell a NY számú „Nyilatkozat” benyúj-
tásával.) A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó 
az adóhatóság által rendszeresített NY számú elektronikus 
űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott idő-
szakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem 
keletkezett. Levonva a következtetéseket a fentiekről, meg-
állapíthatjuk, hogy a mezőgazdasági őstermelő előnyös felté-
telek alapján lehet biztosított és szerezhet éveket a nyugdíj 
megállapításához. Amennyiben minimális bevételt produkál, 
és a megélhetése egyébként bőven biztosított, úgy még az 
egészségügyi szolgáltatási járulék összegétől is kevesebb lehet 
a havi járulékfizetési kötelezettsége. Ha a fenti 700.000 Ft-os 
bevételt vesszük alapul, úgy a 6.390 Ft egészségügyi szolgálta-
tási járulékkal szemben a legális fizetnivaló csak havi 1.633 Ft.

Füredi János polgármester

Kalandárium

Kulturális kerekasztal

A Kulturális Kerekasztal 
2012 első évadának első ülé-
sére a Mohácsy Ferenc Fa-
luházban került sor március 
13-án. A környező települé-
sekről érkező vendégeket 
Füredi János polgármester úr 
köszöntötte, majd bemutatta 
településünket. A Kerekasztal 
aktuális ülését Hamzáné Lakó 
Judit az Aranyhomok Kistér-
ségfejlesztési Egyesület titká-
ra vezette. A nap előadásai 
között elhangzott beszámo-
ló többek közt a 2012-es évi 
pályázati lehetőségekről a 
közművelődés és közoktatás 

tánc Gála fellépői 
boldogan fogadták 
a remekműveket. 
Bízunk abban, hogy 
eljut az emberekhez 
a rendezvény mon-
danivalója, miszerint 
fontos a meglévő 
tudás átörökítésére 
időt-energiát fordí-

tani. Fontos, hogy nyitott szemmel járjunk és vegyük észre 
veszendő kincseinket.

E cikkel szeretném a fátylat fellebbenteni Mohácsy Ferenc 
Faluházban megrendezésre került II. Tavaszköszöntő Grillázs 
fesztivállal egybekötött I. Hastánc Gála „világáról”, és a ben-
ne élő „szereplőkről”. A 
hastánc tanulását Magyar-
országon mára már több 
tízezren választották.

Ezáltal érdeklődésük több 
területet is érint: szociológi-
ai, antropológiai, néprajzi, 
táncfolklorisztikai, vallás-
történeti, lélektani, kommunikációs, pedagógiai stb...

A „messziről jött”, egzotikus mozgáskultúra, és a szép ru-
hák vonzzák a kulturális programokra kiéhezett embertö-
megeket. Ezt persze mi ki is használtuk! Köszönjük a ver-
senyzőink, fellépőink, támogatóink, valamint az érdeklődők 
szíves jelenlétét, hiszen nélkülük ez a nap nem jöhetett volna 
létre! 

Balogh Ágnes

területéről Bogdán Márktól 
a Dél-Alföldi Programiroda 
humánerőforrás tanácsadó-
jától. A helyi tudásokról és 
hiányokról Polyák Albert a 
Bács-Kiskun Megyei Közmű-
velődési Szakmai Tanácsadó 
és Szolgáltató Intézet főta-
nácsosa tájékoztatott ben-
nünket. Az NKA-s pályázatok 
törvényi változásairól Ramháb 
Máriától a Bács-Kiskun Me-
gyei Katona József Könyvtár 
igazgatójától kaptunk infor-
mációkat. A szakmai program 
végén a vendégek érdeklő-
déssel tekintették meg a 2010. 
decemberében átadott In-
tegrált Közösségi Szolgáltató 
Teret. Az általános iskolásaink 
műsorukkal kivívták vendége-
ink tetszését, amit ezúton is 
köszönünk szépen.

II. Grillázs fesztivál 
és I. Hastánc Gála

Verssel, virággal...
Az idei Grillázs kiállításon most nem rendhagyó módon a 

fiatalabb versenyzők is cukorba öntötték elképzeléseiket. 
A sok tortából kóstolni 
is lehetett, egy-két esz-
mecserét megvitatni és 
persze ámulni, bámulni! 
A lelkes kiállítók csodás 
munkái idén is édes 
meglepetésként szol-
gáltak, hiszen a Has-

Verssel, virággal és vidám-
sággal érkeztek március 21-
én Kerekegyházi Nyugdíjas 
Klub tagjai a helyi nyugdíja-
sainkhoz. Az „ifjúsági klub” 
tagjai lázas készülődéssel 

voltak már kora reggel, 
hiszen első alkalom volt, 
hogy a szomszédságból 
ellátogattak hozzánk az 
idősek. Néhány percig tar-
tott csak az ismeretlenség-

ből adódó visszafogottság, 
amit a nyugdíjas himnusz 
közös eléneklése igen  ha-
mar oldott. A vendégek a 
vidámság mellé citerát is 
becsempésztek, melynek 
segítségével könnyebben 
szólt a nóta, sőt a végén a 
bátrabbak táncra is perdül-
tek. A szendvicsek és a házi 
sütemények mellett na-
gyon hamar elszállt a közös 

délelőtt. A beszélgetések 
során még receptcserére is 
sort kerítettek az édesebb 
szájú vendégek. Érdeklő-
déssel várjuk a folytatást. 
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Kalandparki kirándulás

Labdarúgás

Verseny a Népfőiskolán

Március 15.

Színház

Tanulmányi versenyek

Tizenhét megyei és tizen-
négy határon túli (erdélyi 
és délvidéki) iskola, kilenc-
ven kisdiákjának részvéte-
lével rendezték meg már-
cius 7.-8.-án a kisiskolák 
kisnyelvészeinek és kisma-
tematikusainak versenyét, 
a Lakitelek Népfőiskolán. 
A tizedik alkalommal meg-
hirdetett vetélkedőt ezút-
tal is a házigazda Lakitelek 
Népfőiskola és a Bács-Kis-
kun Megyei Kisiskolák 
Közművelődési Egyesülete 
közösen szervezte. Iskolán-
kat magyarból Hajnal Mir-
jam (7. hely), Vince Zsófia 

Luca (13. hely), matemati-
kából Mikulácsik Bettina 
(14. hely) képviselte. A ver-
seny előtti napon a Nép-

főiskolával ismerkedtek a 
gyerekek. Kipróbálhatták 
a különféle játékokat és az 
uszodát.

Március 14-én emlékez-
tünk meg egyik legnagyobb 
nemzeti ünnepünkről. A 
hatodikosok adtak színvo-

nalas ünnepi műsort, majd 
este fáklyás felvonulás in-
dult az iskolától a Szent Ist-
ván téri parkban álló kop-

jafához. A menet énekelve 
vonult a koszorúzáshoz, 
ahol az általános iskolások 
elszavalták a nemzeti dalt.

Március 22-én négy tanulónk jutalomból színházba mehetett.. A Winnetou című darab 
nagyon tetszett mindannyiuknak.

Alsós diákjaink március 23-án, Jakabszálláson helyesírási versenyen vettek részt. Márci-
us 28-án pedig a kismatematikusok versengtek Orgoványon. Az eredményeket majd a 
következő számban tudjuk közreadni.

Március 29-én Ballószög 
adott otthont az 5-6. osztá-
lyos fiúk tavaszváró torná-
jának. Diákjaink 3. helyezést 
szerezték meg. Nagyobb 
odafigyeléssel jobb ered-
mény is születhetett volna. 
Legjobb játékosunk Dóka 

Dávid volt.
Március 30-án a Bozsik 

Egyesületi Program körzeti 
tornáján vettünk részt Izsá-
kon. A 20 alsós kisdiák de-
rekasan helytállt és jól érez-
ték magukat a kicsit szeles, 
hűvös időjárás ellenére. A 

torna végén jó ízűen fo-
gyasztották el a megérde-
melt csokoládét. Ezeken a 
tornákon az eredmény nem 
számít, magáról a mozgás 
és a játék öröméről szólnak 
ezek a találkozók.

Ártim János igazgató

Iskolai programjaink:
Április 18. Nyílt tanítási nap.
Április 23. Bozsik Egyesületi Program labdarúgás körzeti torna Izsák.
Április 30. Tanítási szünet.
Május  7.-10. Erdei iskola 4. osztály.
Május  3.-9. Anyák napi megemlékezések.
Május  16.-17. Kisiskolák megyei döntő, labdarúgás. Lakitelek Népfőiskola.
Május  18. Gyereknap, népi játékok, uszoda. Lakiteleki Népfőiskola.

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

Beiratkozás az oviba
Április 18-án, szerdán, és 19-én csütörtökön 10-től 16 óráig lesz az óvodai be-

iratkozás. Legyenek szívesek magukkal hozni a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, valamint ha van étkezési kedvez-
ményre jogosító határozatot.
Április 20-án, pénteken du. 17 órakor szeretettel várunk minden kedves ágas- 

egyházi lakost hagyományos Faluházban tartandó Mesedélutánunkra. Belé-
pődíj nincs, a fellépés jótékonysági kasszás.

Szmetena Katalin óvodavezető

Március 30-án az M5-ös Kalandpark és 
Gyerekcenter jóvoltából lehetőségünk volt 
egy felejthetetlen napot játékkal, móká-
val, kacagással tölteni. A Kalandpark 100 
jegyet ajánlott fel óvodánk számára, ezzel 
támogatva a februárban megrendezett 
jótékonysági bálunkat. Reggel fél 10-kor 
indultunk Budapestre két busszal, melye-
ket a Kunság Volán biztosított kedvezmé-
nyesen számunkra. A nagy érdeklődésre 
tekintettel két busz kevésnek bizonyult, 
ezért Füredi János polgármester úr az ön-
kormányzat egyik buszát rendelkezésünk-
re bocsátotta, így mindenki kényelmesen 
utazhatott. 

és gyermek, szülők, óvónénik, daduskák. 
Voltak akiket inkább a szimulációs játékok 
kötöttek le, volt aki a falmászással is meg-
próbálkozott, kipróbálhattuk a gokartot, 
a hokit, és célbalövő játékokat is. Voltak 
akik a bikaszelídítéstől sem riadtak vissza.

A játékban bizony mindenki megéhe-
zett. Ezen a napon is a Vínó étterem 
biztosította az étkezést a gyerekeknek. 
Nagyon nagy sikere volt a finom pogácsá-
nak, amelyet Emike és Lenke dadus nénik 
sütöttek, ezzel kedveskedtek a gyerekek-
nek és a szülőknek. Délután öt óra körül 
indultuk vissza. A hazaúton nem kellett a 
gyerekeket ringatni. Elpilledve pihenték ki 

Délben vehettük birtokba négy órára a 
játszóházat. A rendelkezésre álló időt igye-
kezett mindenki a legjobb hangulatban 
kihasználni, hiszen együtt csúszott-má-
szott, ugrált, mókázott, kacagott felnőtt 

a nap fáradalmait. 
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 

hozzájárult a nap sikerességéhez, és ezáltal 
felejthetetlenné tette a gyerekek számára.

Zakarné Salamon Anita óvónő
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nézünk valakire. Igen, a po-
cakunk és a testünk beszél 
helyettünk is.
De ki tekinthető elhí-

zottnak? 
Ennek mérése többféle-

képpen történhet.
Legismertebb fogalom 

talán a BMI (testtömeg-in-

A szervezet ezen állapo-
tát hívhatjuk, túlsúlyosság-
nak, elhízásnak, testsúly-
feleslegnek, de az állapot 
lényege, hogy az adott 

korhoz, testmagassághoz, 
testfelülethez mérten a 
testsúly meghaladja az ide-
ális mértéket. Statisztikailag 
nőknél is, férfiaknál is szá-
mos paraméter figyelem-
bevételével meghatároztak 
olyan kilogrammban kifeje-
zett értékeket, mely fölött 
elhízás, véleményezhető. A 
korábbi cikkekben már em-
lítettem az elhízás negatív 
hatásait a szervezetre, de 
most inkább a testsúlycsök-
kentésre, fogyókúrára kon-
centrálnék.

Ahhoz, hogy egy adott fo-

gyókúra módozatot meg-
válasszunk minden egyén 
szervezetének sajátosságait 
fel kell térképezni. Számos 
tényezőt kell figyelembe 

venni és ehhez 
ismerni kell az 
egyén anamnézi-
sét, magyarán a 
gyermekkortól és 
a családi háttér-
től, az életmód-, 
étkezési szoká-
soktól, az öröklött 
tényezőkig. Ez 
azért fontos mert 
ha van ilyen infor-
mációnk is, akkor 
sokkal nagyobb 

esélyünk van arra hogy egy 
olyan komplex fogyókúra-
tervet kidolgozzunk, amely 
sikerrel jár. Figyelembe kell 
venni az esetleges társbe-
tegségeket is, ez nagyon 
fontos.

Az elhízott ember tulaj-
donképpen nem tekinthe-
tő betegnek, csak a kóros 
állapot felé halad.

Ugyanúgy végzi hétköz-
napjait, dolgozik és éli a 
normális életét, csak a szer-
vezetére több teher hárul. 
Meg vannak terhelve az 
izületek, a szív és érrend-

szer, a máj és tápcsator-
na. Egy plusz kilogramm 
a szervezetben hihetetlen 
hosszúságot elérő hajszálér 
hálózatot feltételez, mert 
ezt a plusz szövetet el kell 
látni véredényekkel, és ab-
ban a szív által keringetni 
kell a vér által szállított oxi-
gént és tápanyagokat. Sar-
kítva, képzeljük el hogy egy 
70 kg-os ember hátára fel-
kötünk egy 20 kg-os súlyt 
és azt mindig kell cipelje 
magával. 

Tehát a fogyókúra meg-
kezdése előtt ajánlatos 
megbeszélni szándékunkat 
valakivel aki hozzáértő és 
nem utolsó sorban szilárd 
elhatározást kell hozni, 
amelyet komolyan is gon-
dolunk. 

Tehát a fogyókúrát a fej-
ben kell elkezdeni. De erről 
a következő számban írok 
majd.

Dr.Dull István
háziorvos 

Hogyan mérhető az 
elhízás?

Mosolyoghatnánk rajta, 
nem kell azt mérni, látszik 
az már akkor is, ha csak rá-

dex) az elhízás számszerűsí-
tésére. Számítása egyszerű, 
a testsúlyunkat elosztjuk a 
méterben megadott test-
magasságunk négyzetével 
(kg/m2). 

Ezen számítás alapján a 
következőket állapíthatjuk 
meg:

Fizetett hirdetés: LJ9SA 5655604 

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg. 

A megelőzés legfontosabb színtere a család 
A Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat „Szülők iskolája” címmel 

tartott településünkön drogprevenciós napot 2012. február 28-án. A drogprobléma felismerésében és kezelésében döntő 
szerepe van a helyi közösségnek, különösen a gyermekekkel fiatalokkal foglalkozó helyi szakembereknek, hiszen a probléma 
helyben keletkezik, itt válik először láthatóvá, illetve a helyi közösség tud a leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni 
a felmerülő nehézségekre, s nem utolsó sorban, helyben mozgósíthatók mindazok, akik felelősséget éreznek és viselnek a 
gyermekekért, fiatalokért. A drogprevenciós program fontos eleme volt az a műhelybeszélgetés, amelyen részt vettek a 
település meghatározó intézményeinek a képviselői. A műhelybeszélgetésen központi téma volt, hogy a helyi szakemberek 
hogyan érzékelik a drogprobléma jelenlétét a településen, illetve kinek milyen feladatai és lehetőségei vannak a megelőzésben, 
esetleg a segítő-ellátó tevékenység megszervezésében. A megbeszélés során nyilvánvalóvá vált, hogy a középiskolás korú 
fiatalokat nem tudjuk megvédeni attól, hogy bekerüljenek egy olyan világba, ahol személyes tapasztalatokat szerezhetnek 
az illegális drogok, más néven a kábítószerek jelenlétéről. Mindenkinek megvannak azonban a maga lehetőségei arra, hogy 
saját munkakörében segítse a gyerekeket és a fiatalokat abban, hogy jó döntéseket tudjanak hozni a saját életükről, a 
drogokhoz való viszonyulásukról. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy a drogkarrier  -azaz a droghasználat folyamata- 
más-más megítélést és beavatkozást kíván az illegális drogokat kipróbálók, alkalmi használók, intenzív használók, illetve 
a problémás szerhasználók esetében. A megelőzés, a korai beavatkozás minden helyi segítő foglalkozású szakember 
fontos feladata, de ha már kialakult a problémás szerhasználat, akkor az érintetteket és családtagjaikat a megfelelő segítő 
helyre kell irányítani. A résztvevők teljes körű tájékoztatást kaptak a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyekről, azok 
elérhetőségéről és az igénybe vétel módjáról. A program másik eleme a 8. osztályos diákok szüleinek megtartott szülői 
értekezlet volt. A szülők gyakorolják a legnagyobb hatást a gyerekekre, ők segíthetnek legtöbbet, ha a fiatalok bajban 
vannak. A drogprobléma sikeres megoldásában az a legfontosabb, hogy azt időben észleljük, és őszintén szembenézzünk 
a tényekkel. A legfontosabb a gyerekek, fiatalok bizalmának megtartása, a családon belüli párbeszéd fenntartása, hogy 
a fiatalok ne érezzék magukat magukra hagyva. A jelen lévő szülők kérdései elsősorban arra vonatkoztak, hogyan lehet 
megkülönböztetni a normális serdülőkori jelenségeket a droghasználat okozta tünetektől. A másik központi téma az illegális 
szerhasználat jogi következményeinek a tárgyalása volt. A szülők a szülői értekezletről hazavihettek egy fiataloknak szóló 
tájékoztató kiadványt („Vágod?” címmel), valamint egy szülőknek szóló füzetet. A kiadványok nem elrettenteni, megijeszteni 
akarnak, inkább abban próbálnak a szülők segítségére lenni, hogy ezt a területet is ugyanolyan nevelési helyzetnek tekintsék, 
mint a szülői felelősség többi körét, amelyben felelős döntésekre és életvitelre készítik fel gyermekeiket. Azok a szülők, akik 
nem tudtak jelen lenni a szülői értekezleten, a kiadványokat elkérhetik gyermekük osztályfőnökétől. A kiadvány is felsorolja 
a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyeket. 

Molnár Ferenc a Rév intézményvezetője

Bács-Kiskun Megyei Kórház Addiktológiai Szakrendelő és 
Gondozó, Izsáki út 5. (76/ 516 - 941)
Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont 
egyeztetéssel
* betegellátás
* felnőtt korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt)
(Beutaló nélkül is igénybe vehető.) 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermek- és Ifjúsági 
Mentálhigiénés Gondozó, Izsáki út 5.  (76/ 519 - 822)
Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont 
egyeztetéssel
* válsághelyzetek kezelése
* lelki fejlődés támogatása
* fiatal korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt)
(Beutaló nélkül is igénybe vehető.) 

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Fecske u. 20.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig
* alkohol- és drogproblémákkal,
* játékszenvedély problémákkal kapcsolatos tanácsadás, terápia
* megelőző - felvilágosító szolgáltatás (elterelés)
(76/ 415 - 466) www.revkecskemet.hu

Gyermekjóléti Központ, Fecske u. 20. (76/ 507 - 780)
* éjjel - nappal hívható készenléti szolgálat: 30/ 518-5126
* kapcsolattartási ügyelet

HELPI Ifjúsági Iroda, Széchenyi sétány 2-4.
Nyitva: hétköznapokon 12 órától 18 óráig
* információszolgáltatás az élet dolgaihoz
* pályaválasztási és életvezetési tanácsadás
* közösségi szolgáltatások, klubprogramok
(76/ 412 - 020) www.helpi.hu

Nevelési Tanácsadó, Fecske u. 8. (76/ 480 - 700)
* magatartászavarok
* családi problémák
* kortárskapcsolati nehézségek

Önsegítő csoportok
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (Fecske u. 20.):
* Névtelen Alkoholisták (AA): hétfő 17 órától 18 óráig, kedd 17 
órától 18 óráig
* Névtelen Hozzátartozók (Al-Anon) : szerda 17 órától 18 óráig 
* Anonim Játékosok (GA): szerda 17 órától 18 óráig
* Alkoholisták Felnőtt Gyermekei (ACA): szerda 18 órától 19 óráig
Piarista Rendház (Jókai u. 1.):
* Névtelen Alkoholisták (AA): péntek 17 órától 18 óráig, vasárnap 
16 órától 17 óráig

Segítőhelyek Kecskeméten

Testsúlyfelesleg és fogyókúra

Egészségügy

- 20 alatt: soványságról be- 
szélünk

- 20-25: normál tartomány
- 25-30: túlsúly
- 30-35: mérsékelten elhí-

zott
- 35-40: súlyosan elhízott
- 40 felett: nagyon súlyo-

san elhízott
Íme a számítás példákon 

bemutatva!
Egy 1,59 m magas hölgy 62 

kilogrammot nyom. (1,59 
x 1,59 = 2,5281 Tehát: 62 : 
2,5281 = 24,52 kg/m2, azaz 
a hölgy BMI-je még éppen 
belefér a normál súlytarto-
mányba.

Vagy egy másik véglet: 
1,64 m magas hölgy 110 
kg-ot nyom. (1,64 x 1,64 
=2,6896 Tehát: 110 : 2,6896 
= 40,89 kg/m2   Itt már 
nagyon súlyos problémák 
vannak.

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

Civil szervezeteink életébõl

Schrenk Éva: PünkösdKedves Olvasó!
Torinóban őriznek egy különleges leplet. A torinói lepel tudományos 

kutatásának története a fényképezés technikájának köszönhetően a 
XIX. században vett megdöbbentő fordulatot. 1898-ban egy olasz 
ügyvédnek sikerült lefényképeznie a vásznat, amelynek negatívján 
előtűnt egy emberi arc. A következő évtizedekben készült fénykép-
felvételeken már kivehetők a korbácsnyomok is. A vizsgálatokból az 
is kiderült, hogy a vásznon látható képet semmilyen oldószerrel nem 
sikerült eltüntetni, lévén, hogy nem tartalmaz semmilyen pigmentet, 
festéket. Az eredetileg fehér színű lenvászon felszíni rostszálai az oxidáció és a kiszára-
dás következtében az idők során megsárgultak. Az akkor fantasztikusnak ható felfedezés 
máig leköti a tudósok és az érdeklődő laikusok figyelmét, ám komoly, szinte harcos viták 
csak 1978 után indultak. Azóta viszont a lepellel kapcsolatos minden mozzanat heves ér-
deklődést vált ki. Tudományos vizsgálat után készült hivatalos jelentés szerint a torinói 
leplen halványan kivehető képnek, amelyen egy megkorbácsolt és keresztre feszített férfi 
holtteste látható, számos különleges fizikai és kémiai jellemzője van. A kutatók hiába pró-
báltak hasonló képet előállítani, senkinek sem sikerült olyan utánzatot létrehozni, ami mik-
ro- és makroszkopikus jellemzőiben is megegyezett volna az eredetivel. A lepel legutóbbi 
átfogó vizsgálata során harmincegy tudós próbált magyarázatot találni a kép létrejöttére. 
A legmodernebb technikával, két és fél millió dollár értékű képalkotó és analizáló berende-
zésekkel vizsgálták a szövetet. Megállapították, hogy a kép nem festés vagy nyomdai eljárás 
útján és nem is hő hatására keletkezett. Minden esetre még sok tudományos kutatás vár a 
lepelre, hogy felfedje titkát.                                                       Farkas János plébános

„Jövel Szentlélek, vigasztaló Isten,
Adj békességet, Benned éljen minden!
Isten lelke lészen mennyei megmentőnk,
Ne habozz, de kérjed, hogy legyen jövendőnk.
Tárd ki szíved kapuját, s kérd a Szentlelket,
Elveszi szíved minden búcsúját, s ad Neked 
kegyelmet.”
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józan-
ság lelkét.” (2. Timótheus 1,7)

Az első Pünkösdkor kiáradt Szentlélek 
állítja vissza az embert abba a személyes 
kapcsolatba, amelyet a bűnesetkor elve-
szített. Isten nem csak valóságos létezővé 
lesz számára, hanem közeli és kedves Úrrá, 
sőt - Jézus szavai szerint - „baráttá”.

Hogy a Szentlélek betöltsön, és hatalma-
san munkálkodni kezdjen az életünkben, 
nincs szükség másra, külön áldásra, külön 
élményekre, csupán az Ige, s az általa hir-
detett Megváltó befogadására éppen úgy 
ahogy annak idején az egyház megszüle-

tésekor a 3000 megtérő ember életében 
történt. 

Ahol Isten Szentlelke munkálkodik, ott 
együtt jelenik meg az erő, a szeretet és a 
józanság. Ő plántált és plántál gyülekeze-
teket, ő vezeti a hívőket. 

Akik Isten Szentlelke nélkül élnek, nem 
ismerik ezt az erőt. De az ellenség szere-
tetét is csak Általa lehet megismerni és 
valóságosan gyakorolni. Mint ahogy egye-
dül Ő képes kijózanítani saját álmainkból, 
nagyra törő terveinkből. Isten Szentlelké-
nek jelenléte az életünkben megőriz attól, 
hogy vágyaink harcot provokáljanak a 
környezetünkben. 

Erő, szeretet és józanság: erő, amely bű-
neinkkel szembe fordít. Szeretet az a saját 
lehetőségeink fölé emel. A józanság pedig 
el tudja dönteni: „mi az Isten akarata, mi 
az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 
(Róma 12,2)

Pál László lelkész

Meghívó
„Elégedettnek kell lenni azzal, amim van

de természetesen türelemmel azon kell munkálkodnom,
hogy minél jobb legyen. 

Minden pillanatnak van gyümölcse,
mindig is ott van a Napsütés fehéren-feketén!”

(Kinga )

A Kovács Kinga Emlékalapítvány Európa-Napi programja 2012. május 12-én kerül 
megrendezésre  Ágasegyházán a Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban, 9 órai kezdettel.
Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének egy interaktív nap programjának a ré-
szesei lenni. A program, egyénileg és csapatjátékban is jutalmazza a résztvevőket. 

A program: Európai Önkéntesek vagyunk/ leszünk!
A regisztrált csapatok előadása

Az Európai önkéntesség?
A 2011 európai év az önkéntesek elismerése mellett azt szorgalmazta, hogy minél 

többen végezzenek társadalmilag hasznos önkéntes munkát.
2012-ben, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. 

Sok nyitott kérdés, amire választ kaphatunk az Útilapu Hálózat önkénteseinek 
interaktív játékával.

Európa Unióról.  Kicsit másként. Europe Direct Kecskeméti iroda munkatársaival.
Kiskunsági Nemzeti Park programján, tesztelhetik a tudásukat 

a természetszeretők. Egyéni ajándékok szerzése!
Kézműves foglalkozás  Kvíz kérdések Játékok

 Ebédre mindenki számíthat, szendvics formájában!

Vegyes csapatok kialakításával zárjuk a napot, ahol lehetőség nyílik az erőpróbára is.
Fontos, a kényelmes ruházat, amit nem sajnálsz összekoszolni sem!
A programzárást a résztvevők hangulata, aktivitása határozza meg!

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. Szer-
veztünk programokat, kézműves táborokat gyermekeknek, fiataloknak 
összekötve azt Nemzetközi önkéntes táborral. Németországi nyelvtanfo-
lyamon 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

Húsvétra feltámadt az ősi temető...

Ilyen volt ...        ...ilyen lett
Daruhát... Daruháti temető... 

Ízlelgetem a szót. Valami régi, 
valami elfeledett, de mégis 
hozzánk ágasegyháziakhoz 
tartozó jelentéssel bír még 
napjainkban is. Ez az a hely, 
ami felszínileg egy futóho-
mokból összefújt magaslat, 
vagyis „hát”. 

Most már csendes, emberi 
környezettől mentes vidék 
ez. Régi vonuló madarunk a 
„darumadár” is ezért szere-
tett itt ezen a tájon megpi-
henni. Az ágasi pusztán élő 
emberek „Daruhát” névvel 
illették ezt a helyet. Csendes, 
megpihenésre alkalmas hely. 
Talán ezért is kezdett ide te-
metkezi a puszták népe va-
lamikor a XIX. század végén, 
a XX. század elején. A volt 
„Köncsögi Iskolától” délre 
kb.: 1 km-re fekszik ez a hely. 
Emlékkereszt hívja fel az arra 
járók figyelmét: Ember figyelj, 
tiszteld e helyet, őseink nyug-
szanak itt! Az útmentén aká-
cos ligetes erdőcske van. Ám 
a figyelmes szemlélő azonnal 
meglátja a sírhalmokat jelölő 
jukka bokrokat, melyek ki-
pusztíthatatlanul őrzik eze-
ket a halmocskákat. Közöt-
tük a tanyasi ember kedvenc 
virága a kéken illatozó jácint 
is nyújtogatja szárait a fény 
felé. Öreg, évszázados akác-
keresztek is mutatják ember 
nyugszik itt! Kevés cement-
kereszt is fellelhető, melynek 
betűi szépen vésettek, írásuk 
jól olvasható. Módosabb em-
ber sírhelye lehetett valami-

kor. Gazdakörünk tagjaival 
és barátaival ide jöttünk mi 
ki március 31-én, szombaton. 
Lovasfogatokkal érkeztünk, 
kapákkal, gereblyékkel és 
fűrésszel felszerelkezve. Kö-
rülbelül 30 tenni akaró, vágyó 
ember. A célunk az volt, hogy 
a sírhalmokba benőtt fákat 
eltávolítsuk, amennyire lehet, 
az emlékkereszt  környeze-
tét szebbé tegyük. Büszkén 
mondhatom, sikerült. Pezs-
gett a munka. Szinte kivilágo-
sodott a temető! A jeltelen 
sírok közül tízhez új keresztet 
állítottunk, amit gazdaköri 
társaink, nevezetesen a Tóth 
család készített nagy szere-
tettel és precizitással.

Miért? Mire jó ez az egész? - 
kérdezhetik sokan. Meggyő-
ződésem, (és abból a tényből, 
hogy gazdaköri társaim és 
barátaink is milyen lelkesen 
vették ki részüket e nemes 
feladatból tudom, hogy nem-
csak én gondolom így) a múlt 
ismerete és tisztelete nélkül 
nem lehet teljes a ma, és nem 
válhat valósággá az általunk 

oly áhított szebb jövő.
A jól végzett munka örö-

mével és fáradtságával fo-
gyasztottuk el nevelt fiam, 
Simon Mihály által főzött 
zúzapörköltet, amit Orgová-
nyiné Erzsike galuskával tett 
teljessé. Az étek kifogástalan 
volt, hála a szakácsoknak. 
Mindannyiunk „Eta mamája” 
által sütött hajtott, keltkalács 
tette fel a koronát az ebédre. 
Köszönet érte. 

Ebéd után még folyt a tisz-
togatás. Szívünkben leírha-
tatlanul jó érzéssel néztük 
ténykedésünk eredményét. 
Miután meghallgattuk Szórád 
István és Oláh Imre emlékező 
szavait, egy közösen elmon-
dott „Mi Atyánk” imádság-
gal vettünk búcsút e helytől. 
Hazáig szólt a nóta, zengett a 
dal. Szép nap volt!

Utóirat: Kedves volt és je-
lenlegi Ágasiak! Akinek a 
„Daruháti temetőről” tudása, 
fotója, emléke van, kérem os-
sza meg velem!

Tisztelettel: 
Keviczkei Sándor     

Gazdaköri tagok és barátaik
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Áraink:
Apróhirdetés  10 szóig 1.050,-Ft  + szavanként  35,-Ft
Köszöntő és egyéb  (kis kocka) 1.750,-Ft
1/16-os hirdetés 2.550,-Ft
1/ 8-as  hirdetés 3.400,-Ft
1/ 4-es  hirdetés 4.600,-Ft
Fél oldalas hirdetés 11.500,-Ft
Egész oldalas hirdetés 23.000,-Ft  

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait keresi, 
korlátozott példányszámban megvásárolhatja 

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalában, 
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja lapunkban 
minden hónap 5-ig a szerkesztőségben. 

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2

Anyakönyvi hírek

Rejtvénypályázatok

INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek

Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kí-
vül  hétköznap 17:00 - 08:00 h-ig, valamint szom-
bat, 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 Kere-

kegyháza, 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
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„Itt van május elseje...”
E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásával 

lett a nemzetközi munkásmozgalom, a Munka 
ünnepe. 

Mint az ősi tavaszi ünnepkör napjához, régóta 
hozzákapcsolódott a majális és a májusfa-állítás 
szokása. Az egyház, XII. Pius pápa május elsejét Munkás 
Szent József mellékünnepévé avatta.

Tóth Árpád: Május elseje

Itt van május elseje
Víg a szívem belseje,
Az orgona most szagos,
Karcsú, csínos, nem magos,
S éji szendereken át
Felzendül a szerenád,

ŰrhajózásFöld Napja

Anyák Napja
Édesanyám keze (részlet)

„Legáldottabb kéz a földön
a te két kezed jó Anyám, 
Rettentő semmi mélyén álltam
közelgő létem hajnalán 
A te kezed volt a mentőm:
s a fényes földre helyezett...
Add ide - csak egy pillanatra,
Hadd csókolom meg kezedet.”   

(Dsida Jenő)

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat, déd- és nagyanyákat, 

valamint áldott mostohákat, akik figyelemmel kísérik 
életünket, ott állnak mellettünk a bajban 

és az örömben egyaránt.

1961. április 12-én a Szov-
jetunióban, földkörüli pá-
lyára bocsátották a világ 

első embert szállító űrha-
jóját, fedélzetén Jurij Ga-
garin repülő őrnaggyal. 
Ezzel megindult a versen-
gés a világ nagyhatalmai 
között, ki lép elsőként a 
Holdra.

1970. április 22-én Denis 
Hayes amerikai egyetemi 
hallgató mozgalmat indí-
tott el a Föld védelmében. 
Azóta a diákból az alterna-
tív energiaforrások világhí-
rű szakértője lett. Ma pedig 
az egész Földre kiterjed 
az általa kezdeményezett 
mozgalom, melynek célja, 
hogy tiltakozó akciókkal 

hívják fel a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontossá-
gára. 

SuDOKu
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Múltunk - Tudja-e?
1. Tudja-e, hogy ki az az ágasegyházi polgár, aki 1oo. évébe 
lépett?
a. Holló Erzsébet      b. Katona István      c. id. Balogh 
        László

2. Tudja-e, hogy ki volt az első óvónő Ágasegyházán?
a. Galbavi Márta      b. Csépány Veronika c. Gerőházi 
  Tihamérné

3. Ki volt az első Nőbizottság elnöke?
a. Fakan Gabriella b. Csákó Pálné c. B Tóth Sándorné

4. Ki volt az Ágasegyházi Ált. Iskola hivatalsegédje az alábbiak 
közül?
a. Szabadszállási  b. Gajdácsi Jánosné c. Tóth Jánosné
    Istvánné

5. Ki volt az utolsó kovácsmester Ágasegyházán az alábbiak 
közül?
a. Börönde Sándor b. Börönde László c. Berente József

A pályázat beküldési határideje: 2012. május  5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágasegyháza, 

Kossuth tér 2.  
2012. március havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/c, 3/c, 4/b, 5/b.
Helyes megfejtőnk: Téglás Mihályné Ágasegyháza, Néphadse-

reg u. 4.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István
ny.tanár

Német nyelvi fejtörő általános iskolásoknak 
Írd be a következő szavak német jelentését a táblázatba: kéz, has, térd, hát, fül.
(A kezdő betűket segítségül megadtuk.)
A megfejtést 2012. május 5-ig hozd be a könyvtárba neveddel és lakcímeddel ellátva. 
A helyes megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki.
Március havi nyerteseink:
Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Kamasz Richárd Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u.  3.
A nyerteseknek gratulálunk!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára
  6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. május 5.
2012. március havi pályázatunkra helyes megfejtés nem 

érkezett. 

Született: 
Szűcs Csenge (an: Molnár Edit),
Ficsor László Dominik (an: Aranyi Gabriella)
 

Házasságkötés: nem volt
 

Elhunyt: 
Mikus Imre (75),
Góbor Mátyás (57)


