
IV. évfolyam 6. szám 2012. június Ára: 100 Ft

ágasegyházaNAPLÓ

Röviden

§
Önkormányzati

tájékoztató

Megemlékezéseink:

Ez történt nálunk

Magyar űrhajózás
Független Magyarország
Napja
A HÍD ünnepe
Köztisztviselők Napja

Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Vallásfelekezeti élet

Szórakozás

Információ

Szerkesztõség

Rejtvénypályázatok
Múltunk
Suduku

Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel

Egyházi hírek, programok

A támogatásokról 
Szivattyúház
Őstermelőknek

Múltunk

„Az 1970-es évek szocialista 
társadalmának megfelelő ideális 
állapot az lenne, ha a falu összte-
rületén nagyüzemi gazdálkodás 
folyna, s a tanyai lakosok beköl-
töznének a központba. Hogy ez 
mikor valósul meg, az elsősorban 
attól függ, hogy melyik kérdést te-
kinti társadalmunk elsődlegesnek: 
a tanyai lakosok életvitelének ja-
vítását (utak építése, villamosítás, 
tanyai iskolák körzetesítése) vagy 
a szocialista termelési mód minél 
előbbi megvalósítását. A jelen 
helyzet a kettő közötti arany kö-
zéputat mutatja, mert úgy szün-
teti meg a tanyákat, hogy az ott 
élőknek semmiféle anyagi és pszi-
chológiai károsodásával ne járjon. 
Ez természetesen a társadalmunk 

Hatvani Dániel: Áznak a tanyák
Ázott betonján duplázódnak
a jövő reflektorai,-
jó lesz hát itt tapogatódzónak
megmozdulni, aztán- szállani.

Kapavágásnyi sors, a néped
ki néz a vert falak mögül,
átkozza a gubancos fészket
s a csendnek hagyja örökül.

Jajong a gémeskút soványan
múltjában elzsugorodott,
az ólak csipás ablakában
paprika fűzér imbolyog.

Áznak a tájak. Kétszáz éves
nádereszről csurog a víz.
Felhők ütődnek fent a fénybe,
hová sövények láza visz.

A jól megművelt holnapokba...
Ma még a mécs lángja szipog
s néznek a könnyes ablakokra
termőre fordult csillagok.

Áznak a tanyák. Kétszáz éves
nádereszről csurog a víz.
A szél csak korhadt bütyköt érez
a táj tapintásában is.

Mire a rossz homokba pottyan
az eső megrozsdásodik.
Nem fénylik itt a lét. Fagyottan
szállong a szilvás lombokig.

Néhány szőlősor itt az álom.
Izzadtság- fürtök  csüngenek.
Kapavágásnyi sors, - a számon
ízed már megkeseredett.

Táskás, új nemzedéked reggel
hét kilométert bandukol
s olvassa kialvatlan szemmel:
az égbe űrhajó hatol.

Vágyak kanyarognak,
dübörgő városok felé,-
a dűlő úttal elsáncolt had
e vergődéses földeké.

„jelentős anyagi veszteségével 
jár”. Ennek az az oka, hogy a 
tanyakérdéssel kapcsolatos tör-
vényeket és rendeleteket 1948 
óta folyamatosan hozták, rende-
zésükre, áttekintésükre nem ke-
rült sor, így nagyon sok esetben 
gátolták a tanya felszámolást, és 
rosszabbították a tanyai lakosok 
életkörülményeit. Természetesen 
nem a rosszabbodás jellemző, 
hanem a jó irányú minőségi vál-
tozás. Az anyagi, jogi lehetősége-
ken kívül igen nagy szerepe van 
a tanyai lakosság, s elsősorban a 
fiatalok szemléletének megvál-
toztatásában. E feladat végrehaj-
tásának úttörői a tanyasi és falusi 
pedagógusok. Ágasegyházán 
sem minden család gyermekének 

általános az általános iskola, igen 
magas a túlkoros tanulók száma, 
akik ha az iskolából kimaradnak, 
szakma nélkül, a mezőgazdaság-
ban időszaki munkával keresik a 
kenyérre valót. 

A jelen szervezési és anyagi 
adottságok mellett, a tanyák 
felszámolása, s ezzel egyidejűleg 
a tanyasi lakosok életkörülmé-
nyeinek javítása egyszerre nem 
valósulhat meg. A községi tanács 
anyagi helyzete nem teszi le-

hetővé , hogy a falu központját 
kiépítse, csatornázza, hogy az a 
tanyasi lakosok számára csábí-
tóbb legyen. A megoldást a jövő 
generációjának nevelésében, 
szemléletmódjának helyes irányú 
kialakításában látom, így elérhe-
tő lesz, hogy az új generáció nem 
kívánkozik vissza a tanyára, s az 
új zárt települések már kialakított 
életformáját választja.”

(Forrás: Ágasegyháza 1974.)

A száguldók csillapítása
Közlekedés biztonsági szempontból községünkben -nem kis anyagi 

áldozattal- megszülettek a száguldók csillapítására kialakított szigetek, 
mellyel sok-sok balesetet tudunk megelőzni. Célja, az átmenő forga-
lom lassítása, az úton gyalogosaink biztonságos áthaladása. Figyeljünk 
egymásra, hiszen mindenkit hazavárnak! 

Más szempontból a gyorshajtóknak ezzel arra is felhívjuk figyelmét, 

és ilyen lett.

hogy nézzenek szét községünk tiszta főútján, tekintsenek be kicsiny 
falunk életébe. Kíváncsiságukat felkelve, térjenek vissza különféle 
kulturális rendezvényeinkre, kapjanak kedvet egy kis kirándulásra és 
érezzék vendégfogadó szeretetünket.

Borsodi Pálné 

Így kezdődött... 
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

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

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
80%-a. A juttatás jogosultságának összetevői több pon-
ton alapulnak. Az egyik legfontosabb az, hogy az igény-
lőnek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben 
rendelkezni kell a jogszabályban meghatározott napot 
igazolt munkaviszonnyal. A közfoglalkoztatásra behívott 
személyek munkában töltött ideje e kritériumnak termé-
szetesen megfelelnek. Sajnos nem tudunk közmunkára 
mindenkit behívni, aki a munka alapján e juttatásra jogo-
sultságot szerezhet. Ezért arra kérjük a juttatásra igényt 
tartókat, hogy a lehetőségük szerint szíveskedjenek 
önállóan gondoskodni a minimum munkaviszony meg-
szerzéséről. Amennyiben igazolt munkaviszony nem áll 
rendelkezésre, sajnos a jogszabály erejénél fogva a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás megszűnik. Továbbá 
megszűnik a juttatás akkor is, ha az igénylő az állami fog-
lalkoztatási szervvel való együttműködés keretén belül, 
számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, 
vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogel-
lenesen megszünteti. A munkáltató általi rendkívüli fel-
mondás, melynek főleg a munkaidő alatti italozás lehet az 
oka, szintén a juttatás megszüntetését vonja maga után. 
Kérem az illetékeseket, hogy a leírtakat vegyék nagyon 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás

földhivatali bejegyzés folyamatban van. Minden esetben 
természetesen nem áll módjában az önkormányzatnak in-
gatlant vásárolni, de meg kellet tenni, hiszen a rajta lévő 
építmény is az önkormányzat tulajdonát képezi. 

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Pünkösdi vigasságok

Nagy szeretettel és meglepetésekkel fo-
gadtak bennünket a Kerekegyházi Nyug-
díjas Klub tagjai május 16-án. A meglepe-
tések sorát az óvodások nyitották, akik 
kedves verseikkel elvarázsolták mind az 
ágasegyházi mind a kerekegyházi nyugdí-
jasokat. Az együttműködés elmélyítésének 
reményében nyújtottak át vendéglátóink 
mindenkinek egy-egy cserép virágot, me-
lyet büszkén hoztunk haza Ágasegyházá-

Indulásra (és egymásra) várva

„Amikor megismertem a betűket, és 
elolvastam az első könyvet, más ember 
lettem! Rögtön tudtam, hogy a fejem-
ben ész van és nem szilvalekvár! És hogy 
az eszemet mozgatni is lehet, és azt is el 
tudtam képzelni, ami a könyvben van. 
Működött a fejemben a képzelet-mozi. 
Oda tudok utazni, ahol még sosem jár-
tam, bejárhatom a világot a szobámban 
ülve.”(Csukás István)

Anyanyelvi játékot indítottunk a Katona 
József Könyvtár segítségével a Mohácsy 
Ferenc Faluházban az iskolásoknak. Ját-
szadoztunk a szavakkal, a gyerekek szor-
gosan adták be a jobbnál jobb megfejté-
seket. Köszönjük a részvételt Gyerekek, a 
jutalmazás pedig nem marad el. Várunk 
továbbra is titeket szeretettel a Könyv-
tárba!

Balogh Ágnes

A traktornál erősebbek

Nyelvem az 
én ékességem

Kerekegyházán jártunk!

ra. A „szomszédolás”-ban segítségünkre 
volt önkormányzatunk, hiszen rendelkezé-
sünkre bocsátotta a szállítóeszközt, amit ez 
úton is nagyon köszönünk. A szíveslátást mi 
sem igazolja jobban, minthogy vendéglátó-
ink meghívták a kiscsapatot a város egyik 
legnagyobb ünnepére az Aratófesztiválra. 
Szeretnénk fenntartani az elmélyülő kap-
csolatot.

Katona Ferencné

Trabantemelés, talicskatolás, traktorhú-
zás, fordított biciklizés...szokatlan  „moz-
gásformák”. Mégis nagy érdeklődéssel 
próbálgatták állóképességüket kicsik és 
nagyok! Köszönjük a helyi önkormányzat 
támogatását, a játékosok aktív részvéte-
lét, a számos gyermek mosolyt és nem 
utolsó sorba a falu népének jelenlétét.

Balogh László

Trabantemelés

Őstermelők figyelmébe

Falugazdász ügyfélfogadása szünetel!
2012 július hónapban a falugazdász 

ügyfélfogadása szünetel.

Falugazdászi ügyelet: Kecskemét, 
Halasi út 34.

Tel:76/513-609 vagy 76/513-608.

Sürgős esetekben telefonos 
egyeztetés után: 

Izsák, Dózsa György tér 3.

Mikus Anikó: 20/9/850-721 vagy 
70/4/361-390.

komolyan, hiszen a fentiektől eltérni az önkormányzat-
nak a továbbiakban sem lesz lehetősége!

Isten hozott szivattyúház!
Ma már csak egy rossz emlék az ágasegyházi szennyvíz 

szivattyúház felépítésének története, talán megnyugta-
tóbb, ha részleteiben nem is emlékezünk rá. Dióhéjban 
annyit, hogy az Alkotmány utcán található telekből az 
Ágasegyháza Község Önkormányzata, mint alperes hasz-
nálatba vett 224 m2 területet, amelyre szivattyúház ke-
rült felépítésre. Mindez a tulajdonosokkal való egyetértés 
nélkül történt. Bizonyára ma már szinte azonnali hatása 
lenne annak, ha valaki a tulajdonunkat képező telkün-
kön hasonlóan cselekedne. A történtek bírósági úthoz 
vezettek, ami az önkormányzatnak nem volt kifizetődő, 
de a makacsság mindezt simán felül múlta. A bíróság íté-
lethozatallal 2003. évben igazságot szolgáltatott mint, 
ahogy ezt teszi minden esetben. Megállapította az önkor-
mányzat felelősségét és a tulajdonosoknak megítélt havi 
940,-Ft összeg megfizetését visszamenőleg 2000 évtől. 
Természetesen egyik félnek sem jó ez a méltánytalan és 
nagy bürokráciával járó folyamat havonkénti realizálása, 
melyből adódóan a képviselőtestület úgy döntött, hogy 
a telket megvásárolja. 2012. május hónapban végleges 
megegyezésre került sor a tulajdonosokkal és a telek tel-
jes nagyságát nyolcszázezer forint értékben megvásárol-
ta az önkormányzat. Az anyagiak rendezésre kerültek, a 
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Ballagás
Június 1-jén, pénteken 13 

nagycsoportos gyermek intett 
búcsút az óvodának. Nagyon 
kedves, szép műsorral zárták 
az évet, miután mindegyikük 
megkapta tarisznyáját, búcsú-
versekkel, dalokkal köszöntek 
el társaiktól, óvó néniktől, da-
duskáktól, családjuk és óvodás 
társaik kíséretében. Nagyon 
sok sikert kívánunk nekik az 
iskolában!

Szmetena Katalin

Táncverseny

Atlétika verseny

Lány futballisták
Május 8-án az Alapfokú Diákolimpia városi 

döntőjén vettek részt lányaink. Rapszodikus 
játékkal a 3. helyet szerezték meg. Nagyobb 
odafigyeléssel és lelkesedéssel jobb eredményt 
is elérhettek volna. Május 22-én a Bozsik Intéz-
ményi Program megyei döntőjét rendezték 
meg Soltvadkerten. Iskolánkat a lányaink kép-
viselték. Jól játszottak, a mérkőzéseken látot-
tak alapján volt esélyünk az országos döntőbe 
kerülésre, de a focit nem szépségre, hanem 

gólra játsszák. Odaszegeztük ellenfeleinket 
a kapujukhoz, de a sok helyzetünket kihagy-
tuk. Rúgtunk kapufákat, de gólt keveset, így 
sok döntetlen mérkőzésünk lett. Ezzel sajnos 
lemaradtunk az országos tanévzáró fesztivál-
ról. Gratulálunk a lányoknak az egész évi tel-
jesítményükhöz! (Balogh Dalma, Balogh Dóra, 
Jakab Bernadett, Tutó Andrea, Ladányi Pálma, 
Ladányi Zsanett, Andrási Viktória, Sebők Edina, 
Tormási Izabella, Berta Alexa, Borsos Melinda, 
Szmetena Bettina)

Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Megyei Döntője

Dalnoki Kupa címmel, kétnapos labda-
rúgó tornát rendezett a Népfőiskola Ala-
pítvány a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák 
Közművelődési Egyesületével közösen, a 
kistelepülések általános iskolái alsó és fel-
ső tagozatos futballistáinak részvételével. 

Az eső és a hűvös idő ellenére a kilenc 
településről érkezett csapatok nagyon 
lelkesek voltak. Az alsó és felső tagozatos 
csapatok 2×10 illetve 2×12 perces körmér-
kőzéseit is Bácskertes nyerte. A kupa mel-
lett a győztes csapatok számos ajándékot 
kaptak. A felsős csapatunk most még csak 
tapasztalatot szerezni érkezett, hiszen 
csak hatodikos és hetedikes tanulóink vol-
tak. Nem vallottak szégyent, volt győzel-
mük is és többnyire szoros mérkőzéseken 
maradtak alul. Az alsósok nagy remények-
kel érkeztek. Tőlük győzelmet vártam, de 
sokan tudásuk alatt teljesítettek, így csak 
a harmadik helyet sikerült megszerezni.

GyermeknapMájus 18-án izgatottan in-
dult az egész iskola a Lakite-
leki Népfőiskolára. Délelőtt 
A Magor Magyarjai Hagyo-
mányőrző Egyesület Népi 
Játékok Fesztiválját rendez-
te meg a gyermekeink szá-
mára. 32 féle játékból válo-
gathattak a tanulóink. Aki 
az összes játékot kipróbálta 

Faültetés

Május 19-én, szombaton 63 
fát ültettünk el a gyerekek-
kel és szülőkkel közösen az 
óvoda udvarán és környé-
kén egy kedves szülői kezde-
ményezés eredményekép-
pen. Rehák Viktor és családja 

festéssel készített egy gyö-
nyörű üveget, amiben ben-
ne van a most óvodába járó 
gyermekek, óvónők, dadus-
kák és támogatóink névsora. 
Jelenleg az óvoda főbejára-
tával szembeni szekrényen 
látható, de szeretnénk neki 
álladó helyet. A Rehák csa-
lád vásárolta meg számunk-
ra a fákat saját felajánlásuk 
és szponzorok segítségével, 
Szaszkó Tibor és családja 
szerezte be, vágta szét, és 
fúrta ki a léceket amelyek a 
fák támasztékául szolgálnak, 
és amelyekre rákerült a gye-
rekek neve és jele. A fekete 
földet Furkó-Varga Józse-
féktől kaptuk, a trágyát Fá-
bián Katalinéktól. A munkát 

tével és munkájával megtisz-
telt bennünket Füredi János 
polgármester úr, Dr. Fazekas 
István jegyző úr, és Ártim 
János igazgató úr, valamint 
Bornemisszáné Varga Ilona 
képviselő asszony, a Faluház 
vezetője.

61 fát ültettek el a gyerekek 
szüleikkel, egyet az óvodai 
dolgozók, és egy az önkor-
mányzaté és a támogatóinké 
lett. A Faluházi Mesedélután 
bevételéből gyermek ásókat 
és vödröket vásároltunk, ez-
zel dolgozhattak csemetéink, 
ami egyébként az egyik leg-
kedveltebb udvari játékesz-
közük. Miután elültettük a 
fákat, a Sportcsarnokban várt 
bennünket a finom ebéd. 
Polgármester Úr köszöntője 
után emléklappal köszönte 
meg támogatóink segítsé-
gét. Név szerint: Mészáros 
János, Fenyvesi Attila, Fábián 
Renáta, Magyar János, Gellért 
Imre, Mócza Sándor, Sárközi 
Lajos, Patonai Sándor, Rehák 
Róbert, Rehák Viktor.

Jó hangulatú, vidám napot 
töltöttünk együtt gyerekek-
kel, szülőkkel, és bízunk ben-
ne, hogy az elültetett fák 
üde színfoltjai lesznek óvo-
dánknak és községünknek.

ötlete volt, hogy ültessünk 
fákat, de úgy, hogy minden 
gyermeknek legyen egy fája, 
így ez lett a nap szlogenje, 
amihez Ancsi óvó néni üveg-

követő ebédhez a húst az 
Önkormányzat, a krumplit 
Cseh Györgyék, az innivalót 
az óvodai SZMK és Füredi 
János biztosította. A főzés-
hez szükséges eszközöket 
köszönjük Tóth Tamásnak és 
családjának, a finom pörköl-
tet pedig Bódog Jánosnak 
és segítőjének, Újszászi Fe-
rencnek. Ezen kívül minden 
segítségért nagyon hálásak 
vagyunk minden kedves szü-
lőnek és támogatónak, én 
pedig még személy szerint 
kollégáimnak a szervezés-
ben nyújtott segítségért.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy támogatásával, jelenlé-

GyermeknapMájus 24-én, csütörtökön 
tartottuk a Gyermeknapot 
az óvodában, délelőtt 10 
órától a Furfangos Paraván 
bábelőadását láthattuk, 
amelyre az első osztályosok 
is eljöttek. Táncos lábú gyer-
mekeink megmutathatták 
mit tanultak az év folya-
mán. A táncbemutató után 
közös Vitamintornát tartot-
tunk gyerekekkel, szülőkkel. 
Miután minden csoport tel-
jesítette az óvoda udvarán 
kialakított akadálypályákat, 
igazán jól esett a finom 

paprikás krumpli, amelyet 
Szebellédi Irén és testvére 
Éva főzött, valamint sok fi-
nom fánkot készítettek a 
szülők, majd jöhetett a jég-
krém. Tájfutással és aszfalt-
rajzzal zártuk a délutánt. 
Mozgalmas napunk volt, 
és reméljük, hogy mindenki 
nagyon jól érezte magát.

Utólagos gyermeknapi 
ajándékként 30-án, szerdán 
Németh Melinda minden 
kisgyerekünk arcát kifestet-

te, amivel nagyon nagy örö-
möt szerzett nekik. Ezúton 
is köszönjük szépen. Ezzel 
egybekötve a búcsúzó nagy-
csoportosok megtartották 
a nyári születésű gyerekek 
születésnapját, mókával, já-
tékkal, tánccal.

jutalomban részesült. A na-
gyobbak hamarabb végez-
tek, de örömmel játszottak 
egy játékkal többször is. A 
kicsiknek is sikerült mindent 
kipróbálni. Délben minden-
ki elégedetten fogyasztot-
ta el az ebédet. Ebéd után 

több program közül lehe-
tett választani. Volt uszoda, 
mini golfpálya, játékterem, 
strandröplabda, foci, vetél-
kedők, ismerkedés a Népfő-
iskolával. Délután mindenki 
kapott jégkrémet. A fárasz-
tó, élményekben gazdag 
nap után hazafelé vidáman 
énekeltünk a buszon.

Több mint 300 gyermek 
részvételével rendeztük 
meg szombaton a Gyer-
meknapi Táncgálát az ága-
segyházi sportcsarnokban. 
A helyi versenyzők mellett 
Orgoványról, Szabadszállás-
ról, Izsákról és Kecskemétről 
érkeztek táncosok. Több ka-
tegóriát hirdettünk: show-
tánc, modern- és divattánc, 
hiphop és break, társastánc, 
hastánc. A zsűri elnöke 
Zsámboki Marcell, a Tánc-
művészeti Főiskola docense 
volt. A programot 9 órakor 
Ártim János igazgató nyi-
totta meg, aki tájékoztatta 
a nézőket, hogy a program 
bevételét az iskola tánco-
sainak bulgáriai fellépésére 
fordítják. 33 csodálatos pro-
dukcióban gyönyörködhet-
tünk. A műsor ideje alatt az 
udvaron a Signál Biztosító 

Szakemberétől lehetett ta-
nácsot kérni pl. biztosítás, 
nyugdíj-előtakarékosság, 
stb. ügyekben. A büfé bő-
séges választékkal várta a 
vevőket. A zsűri döntése 
alatt dőlt el kinek mekkora 
a szerencséje a tombolán. 
Fődíjak: digitális fényképe-
zőgép, bulgáriai nyaralás. 
Majd kihirdették az ered-
ményt:, minden  csoport 
kapott oklevelet, az első 3 
helyezett pedig 1-1 kupával 
lett gazdagabb, sőt megvá-
lasztották a legjobb táncost, 
a legügyesebb fellépő csa-
patot is. Eredmények:

Szóló, duó, kiscsoport: 1.   
Jazmin Hercegnők: Tűz tán-
ca, (Orgovány)

Csoport és formáció gyer-
mek: 1.   Gyöngyszemecskék: 
Fátyoltánc, (Orgovány)

Csoport és formáció junior:  

1.  Little Bad Girls:  Bad Girls, 
(Szabadszállás),  2. 4. osztály: 
Bills, Bills, Bills  (Ágasegyháza)

Csoport és formáció tini: 
1.  Golddance Orgovány 
Haladók:  Pantomim, 3. 6. 
osztály:  Hangover    (Ága-
segyháza)

Csoport és formáció ifi, 
felnőtt:  1.  Golddance Orgo-
vány Pro:  Steam Pank Style

Különdíj:  8. osztály Ágas-
egyháza:  Angol keringő

A színvonalas műsort Hor-
váth Zsolt tánctanárnak kö-
szönhetjük.

Anyagi támogatást a Sig-
nál Biztosító jóvoltából, Völ-
gyesi Tiborné aktív munkája 
révén, kaptunk. Támogatta 
még a rendezvényt: Páhi 
Sándor, Kispesti Mariann, 
Narád Iván, Színvilág Mix 
Kft., Ari Cukrászda,Szilvási 
József - Szilcoop ABC, Roy-
álsekt Zrt., Ágasegyháza Kö-
zség Önkormányzata. 

Egy színvonalas délelőttön 
vehettek részt az érdeklő-
dők, mindannyian jól érez-
tük magunkat. Köszönjük 
mindenki szorgos munkáját, 
aki hozzájárult az ágasegy-
házi első táncverseny sikeres 
létrejöttéhez és annak lebo-
nyolításában részt vállalt.

Ártim János igazgató

Hét tanulónk vett részt Hel-
vécián a hagyományos atlétika 
versenyen május 15-én. A kis 
küldöttség szépen szerepelt, 
összesen hat érmet gyűjtöttek 
be a tanulóink. 1.hely: Tormási 

Izabella (magasugrás 127 cm), 
Vér Bence (kislabda 43,10 m). 
2.hely: Marozsi Szimonetta 
(magasugrás 126 cm), Ma-

rozsi Sz. (távolugrás 393 cm), 
Dóka Dávid (kislabda 42,10 m). 
3.hely: Tormási Izabella (távol-
ugrás 385 cm). 4.hely: Iványi 
László (magasugrás 127 cm). 

Ártim Jánosné
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Egészségügy

Hay féle táplálkozási fogyokúrás diéta
A Hay féle diétát a 20. szá-

zad elején dr. Howard Hay 
amerikai orvos fejlesztette 
ki. A Hay féle táplálkozási 
koncepció alapját az álta-
la felállított ún. „kémiai 
emésztési szabályok” alkot-
ják, melyek szerint fehérje 
és szénhidrát emésztése az 
emésztési szakaszban egy-
idejűleg nem lehetséges. A 
következmény a test „túl-
savasítása”. Feltehetőleg 
ezért az ún. „nem termé-
szetes tápanyagok” a fele-
lősek, mint pl. a fehér liszt, 
finomított cukor, fehér 
kenyér, fényezett rizs, bal-
lasztanyagokban szegény 
ételek, a fehérje és szén-
hidrát keveréke egy-egy 
étkezésen belül. Hay olyan 
étkezést javasol, melynek 
80 %-át „lúgképző”, 20 %-
át pedig „savképző” élelmi-

szerek alkotják. 
Szerinte szinte valamen-

nyi civilizációs betegségnek, 
a rákot is beleértve, az oka 
ez a túlsavasítás. Ezért ő a 
fehérje- ill. szénhidráttar-
talmú ételek külön-külön 
történő bevitelét ajánlja, 
ami azt jelenti, hogy ebéd-
re „fehérje” és vacsorára 
„szénhidrát”. 

Ajánlatának betartása 
esetén Hay az egyre jobb 
közérzet mellett valamen-
nyi betegség megelőzését 
és gyógyítását is garantálja. 

Hay az élelmiszere-
ket 3 csoportba so-
rolja: 

- koncentrált fehérje-
dús élelmiszerek (hús, 
hal, tej) és savanyú 
gyümölcsök, 

- koncentrált szén-
hidrátdús élelmiszerek 

(gabonatermékek, burgo-
nya, cukor, cukortartalmú  
élelmiszerek), 

- „semleges” élelmiszerek, 
mint zsírok, zöldség és fű-
szerek. 

Ezekből a csoportokból 
kell összeállítani a táplálé-
kainkat. A „semleges” élel-
miszerek a fehérje- vagy 
szénhidrátdús élelmiszerek-
kel együtt is fogyaszthatók 
egy-egy étkezésen belül. 
Az 1. és 2. csoportban sze-
replő élelmiszerek egy ét-
kezésen belül ne kerüljenek 

elfogyasztásra. 
A Howard Hay által a szá-

zadfordulón felállított „ké-
miai emésztési szabályok” 
már túlhaladottak. A fehér-
jék és szénhidrátok emész-
tése nem külön-külön, ha-
nem egy időben történik és 
az enzimek kiürítése sem 
igény szerint történik, ha-
nem folyamatosan, az élel-
miszerek alkotórészeitől 
függetlenül. 

A fehérje- ill. szénhidrát 
tartalmú élelmiszerek fo-
gyasztásának különválasz-
tása során a fehérjeforrások 
kiegészítő szerepe elveszik, 
mivel a szénhidrát szállítók 
egyben fontos fehérjeforrá-
sok is. Ettől eltekintve, szin-
te valamennyi élelmiszer 
eltérő arányban tartalmaz 
fehérjét és szénhidrátokat 
is, ezért a fehérjék és szén-

hidrátok különválasztása 
nem valósítható meg. Azon 
vélemény, hogy a savképző 
élelmiszerek a szervezetet 
„túlsavasítják”, nem helyt-
álló. A szervezetben kelet-
kező „savpufferek” (vesék, 
tüdő, hidrogénkarbonát) 
gondoskodnak a kiegyenlí-
tésről. A túlzott kávé- vagy 
alkoholfogyasztás követ-
keztében ugyan túlterhe-
lődhetnek a pufferek, de 
nem egy változatos vegyes 
táplálkozás esetében. 

Nem fogadható el a Hay 
féle diéta azon ígérete 
sem, mely szerint szinte 
valamennyi betegség meg-
előzését és gyógyítását 
garantálja. Egyetlen táplál-
kozási forma sem tudja ezt 
garantálni. 

A Hay féle táplálkozás, 
mely 80 %-ban lúgtöbblet-

tel rendelkező, míg csupán 
csak 20 %-ban savtöbblet-
tel rendelkező tej- és ga-
bonafélék, tojás, hús és hal 
összetételből áll, nem jelent 
kiegyensúlyozott táplálko-
zást. 

FELHÍVÁS
Tisztelt Ágasegyházi Lakosok!

Ágasegyháza 1952. február 22-én alakult önálló 
községgé. Ebből az alkalomkor helytörténeti kiállí-
tást szervez Ágasegyháza Község Önkormányzata 
a 2012. évi Falunap keretében.  
A gyűjtemény összeállításában az Ön segítségére 

is számítunk, hiszen a község lakosai nélkül meg-
valósíthatatlan az elképzelés!
Amennyiben az Ön tulajdonában található ágas-

egyházi vonatkozású dokumentum, tárgy (pl.: 
mesterlevél, katonakönyv, korábbi civil szervezet 
okmányai,  használati eszközök, újságok, fényké-
pek stb.)  ami  az 1950-es évek elejére jellemző, az 
kiállításunkat gazdagíthatná, így kérjük, bocsássa 
rendelkezésünkre a kiállítás időtartamára (szept-
ember 10 - szeptember 25). A kiállításra szánt tár-
gyakat a Polgármesteri Hivatalban Balogh Judit-
nak kérjük leadni.
Segítőkészségüket tisztelettel megköszönöm.

 Szerkesztőség nevében: Balogh Judit

Az én pünkösdi ünnepem, 
erdélyi meglepetéssel

Az ágasegyháziak sokan 
nem tudják, de él itt kö-
zöttünk egy erdélyi család 
a Rákóczi úton.

Sok-sok munkával küsz-
ködnek, mint mindannyi-
an, de mindig akad egy-
két tiszteletteljes szavuk 
hozzánk is. Több éve 
költöztek ide, hogy meg-
élhetésüket, tanulásukat 
biztosítsák családjuk ré-
szére. 

Miközben a televízión 
néztem a csiksomlyói bú-
csút, egyszer csak kopog-
tattak az ajtómon. Óriási, 
igazi erdélyi frissen sütött 
falatokkal, a már régóta 
áhított kürtőskaláccsal. E 
kalács a szájhagyomány 
szerint Székelyföldről 
származik, a Székelyek 
ünnepi süteménye. Eskü-
vőkre, keresztelőkre, fon-
tos vendég fogadására 
készítették. A leleményes 
Székely a keményfa para-
zsát, amit a főzéshez és a 

Pál Elek családja, fiuk ballagási ünnepsége után

melegedéshez használt, 
még valamire hasznosíta-
ni szerette volna. A kály-
hacső volt az elnevezés 
ihletadója. Ezért volt az 
eredeti kalács kályhacső 
átmérőjű. Az izzó para-
zsat kivették a kályha te-
tejére, vagy a kemence 
elé, és ott a fahengerre 
feltekert tésztát -amit 
kristálycukorba hemper-
gettek- addig forgatták 
a parázs fölött, amíg a 
cukor rá nem karamelli-
zálódott a tésztára. A fé-
nyes karamell-réteg adta 
meg a kalács szép színét 
és tartotta meg a kürtő 
formát. 

Emlékeim azonnal kava-
rogtak. Az 1980-as évek-
ben jártunk Erdőfülén. 
Azóta sok év telt el, de 
én még most is érzem 
számban a látogatásunk-
ra sütött friss kalács ízét 
és illatát. A családfő, Elek 
segített megtalálni erdé-

lyi ismerőseinket, akikkel 
jelenleg is tartom a kap-
csolatot. Folyamatosan 
kapom az információkat, 
hol levélben, hol telefo-
non beszélgetünk. Sok 
minden megváltozott ott 
is. 

Megint kiöntött a Kor-
mos és elvitte a termést, 

A frissen sült, meleg kürtőskalács

de szerencsére emberi 
életet nem követelt. Az is-
kola is fejlődött tovább, a 
boltokban minden kapha-
tó, épültek nagyáruházak 
is -írta a tanítónő akiknél 
el voltam szállásolva. Em-
lékszem, mikor a hegyol-
dalon málnázás közben a 
macival ijesztgettek ben-
nünket. Gyönyörű hegyek 
közt -már szinte úttalan 
utakon- értünk oda és oly 
szeretetben volt részünk, 
amit magyarnak ad egy 
még magyarabb. Még a 
vázában elrendezett vi-
rágcsokor is nemzeti szín-
ben pompázott.

Köszönöm, hogy e szé-
kelyföldi meglepetéssel 
varázsolták széppé pün-
kösdi ünnepem. Kívánom, 
hogy Réka asszonnyal, e 
szép hagyományt őrizzék 
meg és a kürtőskalács ál-
dott receptjét tanítsák 
meg gyermekeiknek és 
gyermekeinknek.

Borsodi Pálné  

Csiperó
2012. július 8-15-ig ismét a Csiperó várja 

gyermekeinket Kecskeméten. Iskolánk 10-05 
fő bácskertesi iskolásokkal szerepel a prog-
ramon. Mindenkit szeretettel várunk. Az 
élménybeszámolót következő újságunkban 
olvashatják.

Érdemes elgondolkoz-
ni ezen a típusú diétán és 
megítélés szerint megvaló-
sítani. 

Jó fogyókúrázást kívánok!
Dr.Dull István háziorvos
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Kedves Olvasó! Ismeretlen szerző: A bűnbánat
Június 29-e Páter és Pál 

apostolok napja a földműve-
lő emberek életében a nyár 
legnehezebb munkájának kez-
detét is jelentette egykor. Kik 
is ők akiket egy napon említ 
a naptár. Szent Péter a tizen-
két apostol egyike, Róma első 
püspöke volt. Eredeti nevén 
Simon (héberül: figyelő, hall-
gató) Jézustól kapta a Péter 
nevet, azaz szikla. „És ti kinek 
tartotok engem” Simon Péter 
válaszolt: „Te vagy a Krisztus, 
az élő Isten Fia” Jézus azt felel-
te neki: „Boldog vagy, Simon, 
Jónás fia! Mert nem a test és 
vér nyilatkoztatta ki ezt ne-
ked, hanem az én Atyám, aki a 

mennyekben van. És mondom 
neked: Te Péter vagy, és én 
erre a kősziklára fogom építe-
ni egyházamat, s az alvilág ka-
pui nem vesznek erőt rajta.”

Szent Pál, eredeti nevén Saul, 
szülei révén római polgárjog-
gal rendelkezett, ami külön-
leges előnyöket biztosított 
számára: római állampolgárt 
nem volt szabad bírósági tár-
gyalás nélkül bebörtönözni, 
sem megkorbácsolni vagy ke-
resztre feszíteni. 

A hagyomány szerint Pé-
ter és Pál apostol különböző 
években, de ugyanazon a 
napon, június 29-én szenve-
dett vértanúhalált Rómában, 

Krisztus után 67-ben Pétert 
keresztre feszítették, kérésére 
fejjel lefelé, Pált lefejezték. Az 
üldözések idején mindkettejük 
ereklyéit a Szent Sebestyén 
katakombába menekítették. 
A két apostol sírja fölé épült 
a vatikáni Szent Péter-bazi-
lika és a falakon kívüli Szent 
Pál-bazilika Az egyház már a 
III. század közepétől megülte 
tiszteletüket június 29-én. Az 
V. században Nagy Szent Leó 
már az egész egyházban elter-
jedt ünnepről beszél.

Sok helyen ezen a napon 
kezdődött az aratás is.

Farkas János 
plébános

Az embernek három lelki ere-
je van: az értelem, az érzelem 
és az akarat. Sokan azt hiszik, 
hogy Isten Igéjének ezekkel van 
dolga. Egyeseknek értelmi ke-
resztyénségük, azaz mindenféle 
ismeretük, ennek ellenére Isten 
előtt az ő életük halott. Mások 
érzelmi keresztyének, őket min-
den „szép prédikáció” meghat, 
de életükben minden marad a 
régiben. A harmadik csoport-
nak akarati keresztyénsége van, 
ők minden erejükkel az Úrhoz 
akarnak tartozni, de eközben 
hajótörést szenvednek. Isten 
Igéje nem az értelemhez, nem 
az érzelemhez és nem az aka-
rathoz fordul. Ő a lelkiismere-

tünket célozza meg. Az alvó, a 
süket, és a sokszor elhallgatta-
tott lelkiismeretet. Csak akkor 
lépünk a valóság világába, ha 
az Ige a lelkiismeretünket már 
felébresztette. Akkor már elve-
szítjük minden világi örömünket 
önmagunkban és megvalljuk: 
„Nem vagyok többé méltó arra, 
hogy fiadnak nevezzenek.” Az 
igazi bűnbánat megveti a vilá-
got tisztességeivel, gyönyörű-
ségeivel és pompájával együtt. 
Sőt, az igazi bűnbánat önmagát 
is megveti, és csak Isten ingyen 
kegyelmére vágyik. Ezért a bűn-
bánat az élet kapuja. Most még 
bármennyire nem hiszed, de az 
őszinte magadba szállás, minden 

élet kezdete, méghozzá bűnbá-
nattal és vallástétellel. „Atyám 
vétkeztem.” És ez az a mondat, 
amit az ember a legnehezeb-
ben tud kimondani. A tékozló 
fiú nem azt mondja: „Hibáztam, 
sajnálom.” hanem, hogy „vét-
keztem”. Ha megteszed, meg-
látod, milyen boldog ember az, 
akinek lelkiismerete felszabadul 
a teher alól. Nem érzed még a 
megbánás időszerűségét? Min-
den áron meg akarod várni azt 
a pillanatot, amikor e földi éle-
ted romokba dől? Hidd el, nem 
érdemes várni!

Pál László
református lelkipásztor

EURÓPA-NAP 2012. Lauter 2012. május

Lassan itt 
a VAKÁCIÓ! 

Vannak már terveid a szün-
időre? A Hetedhét tábor is-
mét visszavárja azokat, akik 
szeretnének kézműves fog-
lalkozás, túrázás és egyéb 
vidám programok részesei 
lenni!

Ha elmúltál 13 éves, jöhetsz önkéntesnek. Mi az, hogy 
önkéntes? Gyere és ismerkedj meg külföldi fiatalokkal, 
akik bevezetnek az önkéntesség rejtelmeibe, és annak 
hasznosságát is megosztják veled.

A tábor Július 16-án kezdődik és 27-én a záróünnep-
séggel, fejeződik be.

Jelentkezési lapot leadhatod a faluházba vagy Kovács-
né Marikánál a postán, június 30-ig. Azoknak, akik nem 
jelentkeznek, nem tudjuk a kézműves foglalkozáshoz 
biztosítani az alapanyagot. További információ a tábor 
megbeszélésen: Június 29. 17 óra Faluház!

Szokatlan készülődés 
jeleire kaphatták fel a fe-
jüket az arra járók május 
12-én, egy szép verőfényes 
reggelen Ágasegyházán 
a kultúrház környékén: a 
Kovács Kinga Emlékalapít-
vány tagjai és lelkes segítői 
várták Európa-napra a he-
lyi és környékbeli telepü-
lések általános iskoláinak 
diákjait. 

Ennek az eseménynek 
már hagyománya van 
Ágasegyházán, minden év-
ben megrendezésre kerül, 
de idén a helyieken kívül 
csak Helvéciáról a Fekete-
erdő Általános iskolából 
érkeztek gyerekek e játé-
kos megmérettetésre. Így 
is legalább 50-60 gyerek és 
felnőtt (kísérőtanárok, szü-

lők) adott számot tudásá-
ról, mármint, hogy mennyi-
re ismerik az Európai Unió 
összetételét, szervezeti fel-
építését, s mindenekelőtt 
annak tevékenységét, je-
lentőségét. Az esemény 
idei mottója az „Önkén-
tesség” volt, e téma köré 
építették fel a résztvevő 
csapatok a bemutatkozó 
produkcióikat. A helvéciai 
diákok egy kisfilmet ké-
szítettek e témához kap-
csolódóan, az ágasegyházi 
iskolások pedig egy színda-
rabot mutattak be. Mind-
két produkció nagy sikert 
aratott. A bemutatkozást 
követően kezdődött a já-
tékos vetélkedő, melynek 
ötletes feladatait a Euró-
pa Direct Bács-Kiskun Me-

gyei regionális irodájának 
munkatársai és az Útilapu 
Hálózat fiatal önkéntesei 
állították össze. Nagy hoz-
záértéssel, lelkesedéssel és 
türelemmel vezényelték le 
a programot. Még egyszer 
szeretnénk megköszönni 
áldozatos munkájukat. A 
feladatok nagyon sokfélék 
és érdekesek voltak, senki 
sem unatkozott egy perc-
re sem. Aki megunta már, 
hogy az asztal mellett ül-
jön, kimehetett az udvarra, 
ahol izgalmas labirintuson 
keresztül juthatott el az 
áhított nyereményig. Az 
biztos, hogy senki sem tá-
vozott üres kézzel, annyi 
ajándék várt a résztve-
vőkre. S terített asztalok, 
szendvics- és süteményhe-
gyek, melyeket az alapít-
vány támogatói, szimpati-
zánsai készítettek. Sokan 
személyesen is részt vet-
tek, munkájukkal emelték 
az esemény színvonalát.

A rendezvény záróak-
kordjaként mindkét csapat 
emléklapot és 1-1 szép tuját 
kapott, melyet valamilyen 
jeles helyre ültethetnek el, 
hogy később az öntözése, 
ápolása során emlékezze-
nek az együtt töltött kelle-
mes napra. Ezután együt-
tes erővel elfogyasztották 
az óriási „uniós tortát”.  

A vidám gyermekarcok és 
boldog tekintetek arról ta-
núskodtak, hogy mindenki 
jól érezte magát és szép 
élményekkel távozott. 

Reméljük, jövőre is talál-
kozunk, s mások is kedvet 
kaptak a részvételhez.

„Mi” a vendéglátókkal

Gyerekeink magyar tem-
peramentummal meg-

táncoltatták a német és 
cseh közönséget is

Énekeseink

Lauteben a német-magyar baráti társaság hirdető-
táblája a főtéren

Kovácsműhely 35 kg-os 
fogója, amit a hat lá-

nyunk alig bírt felemelni

Ebben az évben is meghí-
vást kaptunk testvérváro-
sunkból. 44 főt vártak má-
jus 10-13-ig évfordulójukra, 
ahol 10 fő táncosunk és két 
énekesünk adta a műsort. 
Bús Kira, Balogh Dalma, Ma-
rozsi Szimonetta, Tormási 
Izabella, Ladányi Pálma, 

Fekete Zolika, Iványi Lász-
ló, Völgyesi Zsolt, Szaszkó 
Zsolt, Dóka Dávid táncukkal 
bűvölték el a közönséget, 
Sebők Edina és Boros Zsa-
nett hangjukkal képviselték 
hazánkat, falunkat. 

Különleges volt, hogy 
van egy másik testvérvá-
rosuk is, Cseh-országban, 
akikkel most találkoztunk. 
Nagyon-nagy sikere volt 
a magyar virtusnak! Sze-
rencsére a zene minden 
nyelven egyformán szól, a 
tánc is áthágja a nyelvi aka-
dályokat: a közönség végig 
tapsolta a táncot, amit a kis 
színpad miatt a díszterem 
közepén kétszer táncoltak 
el, először az egyik oldalon, 
másodszor pedig, a másik 
oldalon ülő nézőközönség 
felé. Népdalokat éneklő 
lányaink is kétszer mu-
tathatták meg tudásukat, 
egyszer a főtéren felállított 
színpadon, és este a búcsú-
vacsorán. Büszkék vagyunk junk vissza. Nemcsak nekik, 

hanem a felnőtt kirándu-
lóknak is felejthetetlen él-
mény volt ez a négy nap, 
amit köszönünk a lauteri 
szervezőknek: polgármes-
ter úrnak- Thomas Kunz-
mann-nak, Carmen-nek, 
Herbert-nek, Renatanak és 
mindenkinek, akik az ottlé-
tünket szervezték, vigyáz-
ták. Köszönjük a lehetősé-
get önkormányzatunknak 
is, és a „sima” utat sofőrje-
inknek! 

Lehoczkiné H. Zsuzsa

a sikerre. 
A kiránduláson olyan jól 

érezték magukat a gyere-
keink, hogy már hazafelé a 
határon, mondták, fordul-
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Az 19�6. évi forradalom és sza-
badságharc vértanúi 1958. június 
16-ai kivégzésének, valamint a 
szovjet csapatok 1991. júniusi ki-
vonulásának emlékére tartjuk A 
Független Magyarország Napját 
1989. június 16-án mintegy ne-
gyedmillió ember vett részt Nagy 
Imre, Gimes Miklós Losonczy 
Géza, Maléter Pál, Szilágyi József 
és a forradalom ismeretlen sza-
badságharcosának ünnepélyes 
újratemetésén. A többórás szertartást az egész ország 
figyelemmel kísérte a tévé képernyőin. A Történelmi Iga-
zságtétel Bizottság által, de az egész ellenzék támogatásá-
val rendezett gyászünnepség a Kádár-rendszer -s az egész 
szovjet tömb- összeomlásának szimbólumává vált.

Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el a 
hazánkat, amellyel közel fél évszázad után helyreállt az 
ország függetlensége.

Faludy György: Nagy Imre (részlet)
„Mi adta néked a nyugalmat? 
Hogy tudtad: hallgatnak, míg hallgatsz 
és azt is, hogy a század titkát 
te oldottad meg félúton? 
S mi növesztett oly nagyra téged? 
Bölcs bátorságod? Tisztességed? 
Batthyányhoz hasonló véged? 
Hogy te vagy fajtánk példaképe 
a holtak élén? Nem tudom.” 

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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Köztisztviselők napja

Az első magyar űrhajós

A Független Magyarország Napja

A HÍD ünnepe
„Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; - én azt 

szeretem hinni: lesz!”
Széchenyi István: Hitel

1999-ben ünnepeltük a Lánchíd megépülésének 150. 
évfordulóját, s azóta hagyományként minden év júniu-
sának második felében rendezvényekkel emlékezünk a 
nagy eseményre. Természetesen A HÍD ünnepén nincs 
autós forgalom a hídon, a gyalogosok veszik birtokba az 
építményt és annak környékét (Alagút, Clarck Ádám tér, 
Roosevelt tér), ahol különböző programok várják az ér-
deklődőket.

Valerij Kubaszov és Farkas Berta-
lan a Szojuz-36 fedélzetén

Az űrrepülés Farkas Ber-
talan és Valerij Kubaszov 
1980. május 26-án, moszkvai 
idő szerint 21 óra 20 perc-
kor, magyar idő szerint 20 
óra 20 perckor, indult a vi-
lágűrbe a Szojuz-36 űrhajó 
fedélzetén. Magyarország 
ezzel az űrutazással a nem-
zetek sorában hetedikként 
lépett ki a világűrbe. Az 
űrhajó május 28-án kapcso-
lódott össze a Szaljut-6 űr-
állomással, ahol a személy-

zet Leonyid Popov 
és Valerij Rjumin 
szovjet űrhajósok 
fogadták őket.

Később legna-
gyobb élményeire 
így emlékezett vis-
sza:

„Először látni 
Magyarországot 
a világűrből, látni 

a napfelkeltét és a naple-
mentét. - Azután a kozmi-
kus éjszaka csillagképei, a 
hegyláncok Dél-Ameriká-
ban, Afrika sivatagjainak 
szépsége és a vörös ho-
mokfelhők India fölött.” - 
Farkas Bertalan 

Az űrhajósok 1980. június 
3-án tértek vissza a Földre 
a Szojuz-36 űrhajó fedélze-
tén, a landolás Dzsezkaz-
gan városától 140 km-re 
történt.

Márai Sándor: Füveskönyv (részlet)
„A hivatalról és a hivatalokról
S mindig rossz volt és mindig packázott a hivatal; gondolj 

erre, mikor sorba állsz egy pénztár előtt, hogy udvarias és 
alázatos várakozás után adót fizethess, vagy megmentsél 
valamit, ami jog és törvény szerint máskülönben is a tiéd. 
A hivatalnak nem az a célja, hogy „jó” legyen. Célja nem 
emberi, hanem állami. A legjobb hivatalnok és a legtöké-
letesebb hivatal az, amely s aki nem zavarja túlságosan az 
életet. Amely s aki nem cselekszik túlságosan. Ha meg-
alkudnak egymással, az élet és a hivatal, mintegy ötven 
százalékos egyezséget kötnek és nem bántják túlságo-
san egymást: ez a legtöbb. De erre csak nagyon fejlett, 
túlérett, többnyire már elviruló társadalmak és hivatalok 
képesek.”

(neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség)

Múltunk - Tudja-e?
1. Ki az a községünkben élő személy, aki a tv-ben több-
ször is szerepelt népdalénekléssel?
a. Újszászi Ferenc b. Bódogh János c. Rehák Vikor

2. Ki az a plébános, akinek a nevéhez fűződik a Gazda-
kör augusztus 20-i kenyérszentelés?
a. Váczi József  b. Molnár Béla c. Farkas János

3. Ki volt a vezetője az ágasegyházi „Halászcsárdának”, 
amikor még neves énekesek léptek ott fel?
a. Almási József  b. Líbor Gábor  c. Ungor István

4. Ki nem volt kerületvezető a Fleischmann-telepen?
a. Tóth István b. Vezsenyi Gyula c. Szommer István

5. Ki volt az első vezetője a sándortelepi új boltnak?
a. Makai Károly b. Kamasz Bertalan  c. Molnár Lászlóné

A pályázat beküldési határideje: 2012. július 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.  
2012. május havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/c, 3/a, 4/b, 5/
b.
Helyes megfejtőnk: Farkas Éva Ágasegyháza, Alkotmány u. 
28.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István
ny.tanár

SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára
  6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. július 5.
Május havi pályázatunk helyes megfejtője: Fekete Já-

nosné Ágasegyháza, Mathiász J. u. 4. 
A nyertesnek gratulálunk! 


