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Múltunk meséi
Farkas Miklós:
A csősz meg a csikók

Volt egy csősz, aki ki-kijárt az
erdőbe, oszt ott az erdőben volt
egy kopolya kút. Ebben a kopolya kútben volt három kígyó. A
csősz egyször beledobott egy pár
darab vadalmát a kútba. Hát, látja ám, hogy a kígyók öszik. – No
– azt mondja -, majd hozok én
még máskor is. Aztán oszt vitt ki
almát mindig a kígyóknak. Egyször csak odamönt hozzá egy kis
szűrös ember. Azt mondja neki:
- No, ugyancsak möghízlalta a
csikókat! No, dobja csak ezököt a
kötőfékököt a nyakukba! Kettőt
adjon ide neköm, a harmadikra
mög üljön föl kend!
A csősz oszt lemönt a kútba, a
csikók nyakukba dobta a kötőfékököt. Odaadott az embernek
kettőt, oszt ő mög fölült a harmadikra. Ezek aztán elrepültek
velük.
Egyször csak elkiáltja magát az
ember: - Hé, álljunk mög! Leesött
a kalapom. – Már mérföldre vagyunk attól – mondta a kis szűrös
ember.
Végre estére egy rossz istállóhoz
értek, ahun sok ló volt mög sok
embör. Ide bekötötték a lovaikat.
Aztán kérdezték a csősztűl: - Hun
szokott kend aludni? Asszony
mellett? – Á… Én ilaen öreg embör… Én csak a padon szoktam

aludni – mondta a csősz.
Azt mondta az egyik embör:
- No, gyűjjön, csináljon magának
fejealjat! Itt ez a zsák, ott vannak
az aranyak, tömje mög, oszt arra
feküdjön!
Lefeküdt az öreg, a feje alá
tette az aranyakat, oszt nagyokat sóhajtott: - Hogy mék én
innen haza? – Majd mén röggel
– mondták a töbiek.
A csősz azért csak sóhajtozott
tovább. Végre oszt elaludt. Éjfél
felé fölébredt. Sőhajtozik ám:
- Jaj, Istenem! Erre osztán megszólal a felesége: - Mikor gyütt
haza kend? Mán itthun van? De
a csősz csak sóhajtozik. – No, de
mélyen alszik… Rosszat álmodott
– mondta a felesége.
- Öcsémuraimék, ne bolondozzanak mán. Gyújtsd mög a lámpát! Hát én itthon vagyok?
Hát odanyúlt a feje alá, oszt az
aranyak mind ott voltak. Ekkor
vette észre, hogy otthun van,
oszt a padon alszik.
(Csulák Mihály gyűjtése, 1955-56)

Farkas Miklós:
A garabonciás diák története

Jászkocséron történt. Az én
anyámnak az első unokatestvére
volt a Pista gyerek, aki foggal születött. Mikor mögszületött, négy
foga volt. Hat éves koráig otthun
volt. Mindönt előre mögjósolt,

M eghívó

mögmondott. Mögmondta, hogy
milyen idő lösz, vagy milyen kár
éri a családot. De az anyjáék mindig féltek, hogy a többi garabonciások elviszik hét éves korában.
Azért, hogy nehogy elvigyék tűlük, át köllött vinni a határon Jászkarajenőre. Hát oszt ott volt, ott
nevelkedött. Hét éves korában lakodalomban volt, oszt odamönt
egy kocsihoz. A ló gazdája egy kis
szűrös embör volt. Oszt mögfogta a ló kantárját, a ló mög elvitte.
Egy laposra vitte, oszt ott kiszötték a fogát. Amikor a hozzátartozói odaértek, ott feküdt vérösen,
fog nékül. De a ló úgy elmönt,
hogy nem látták sehun. A gazdáját is keresték, de az se volt már
ott. Attúl kezdve a gyerök ugyan
nem tudott sömmit, nem tudták
hasznát vönni, csak a szarvasbogarakat fogdosta, oszt kiabált
rájuk, úgy mint a lovakra, mög
hajtotta űket. Harminckét éves
volt, mikor gyütt egy nagy vihar.
Mindönki bemönt a házba, csak ű
maradt kinn az udvaron, oszt leült a ház végin a padkára. De a
vihar úgy elvitte, hogy nem látták
többet. Eltünt örökre. Biztos elvitték a garabonciások.
(Csulák Mihály gyűjtése, 1955-56)
Farkas Miklós:
Egy másik garabonciás

Röviden
oszt ahhoz a házhoz járt egy garabonciás diák. Mindig kis szűrben járt, oszt mindig kinn aludt a
szalmánál.
Egyször úgy délután szintén lefeküdt a szalmán, osz elaludt. A
házigazda fia mög kimönt, oszt
lehasalt oda melléje. Egyször
csak möglátta, hogy az embörnek a mellényzsebében egy kis
könyv van. A gyerök mög szép
óvatosan kihúzta a kis könyvet,
oszt kinyitotta. Hát ez mög pont
Miskolcnál nyitotta ki. Miskolcon
tanálta magát a piacon. Ott vött
egy pipát, oszt pipázgatott. A kis
könyvet most mogint kinyitotta,
hát pontosan Jászkocsérra nyitotta ki. Oszt otthun tanálta magát a
szalma mellett.
Addig, míg a garabonciás aludt,
gyütt egy borzasztó nagy felhő,
dörgött, villámlott. Hirtelen fölébredt az embör, odakapott a
zsebéhöz, hát abban ugyan nem
volt benne a könyv. Körülnézett,
meglátta a gyeröknél, elkapta,
oszt elkezdett olvasni belűle.
Aztán azt mondta a gyeröknek,
hogyha két perccel később ébred
fel, a jég teljesen elverte volna
Jászkocsért.
(Csulák Mihály gyűjtése, 1955-56)
(Forrás: Bereznai Zsuzsanna:
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Ágasegyháza Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját a 2012. szeptember 15-én
megrendezésre kerülő

20. Falunapi rendezvényére.

Füredi János polgármester

Programok:
8:00 IV. Vándorfakanál főzőverseny indítása
9:00 Ökomenikus Istentisztelet (Katolikus egyház)
9:00 Kiállítások megnyitása
13:30 Szüreti felvonulás
14:00 Ünnepi köszöntő, kitüntetések adományozása
15:30 Szüreti menet fogadása
17:00 Csendül a nóta Tihanyi Tóth Csabával
18:30 Boróka Népdalkör és Citerazenekar Egyesület fellépése
20:00 A település önállóvá válásának 60. évfordulója
alkalmából léggömbök felengedése
Este szüreti bál
Helyszín: Kossuth tér 4. (sportcsarnok és vonzáskörzete)

2012

§

Önkormányzati
tájékoztató
Hírek
Információk

Ez történt nálunk
Gazdálkodóknak
Intézményi tájékoztatók
Civil szervezeteink élete

Kecskeméti népi
elbeszélések)

Volt a közelünkben egy ház,

1982

Megemlékezéseink:
Mohácsi csata
A II Világháború
Takaríts Te is!
Legyen béke…

Vallásfelekezeti élet
Egyházi hírek, programok

1952

Megtekinthető kiállítások:
Faluház:
Sebestyén Imre képes-levelezőlap gyűjteményéből
összeállított kiállítás
A település önállóvá válásának 60. évfordulója alkalmából
rendezendő kiállítás

Sportcsarnok:
2012 évi festőtábor résztvevőinek munkáiból kiállítás
Nefelejcs Nyugdíjas Klub: „Nefelejcs-titkok a Párnákon”
Ágasegyházáért Alapítvány szervezésében: Észak-Amerikai
indiánok-kiállítás és foglalkoztató
Általános Iskola:
Általános Gazdakör terménykiállítása

Szórakozás
Rejtvénypályázatok
Kölyök fejtörő
Múltunk
Suduku

Információ
Ügyeleti elérhetõségek,
Anyakönyvi hírek

Iskola előtti park:
Ágasegyházáért Alapítvány szervezésével közös jurta állítás,
péntek este múlt idéző táltos dobolás
Gyermekeknek játszósziget
A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja

Szerkesztõség
Elérhetõség,
Hirdetésfelvétel
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Közmunkások önkéntesek a nyári szünet alatt
is. A társadalmi munkából
becsülettel kivették a részüket az alábbi személyek
is: Sebők Imre, Farkas Péter,
Gajdácsi János, Polgár Sándor, Ungor Richárd, Tóth
Sándor (flaska), Börönde
László, Horváth Győző, ifj.
Lévai István, Gergely Miklós, Mészáros Tibor, Jakab
István, Szűcs Róbert.
A kerítésbontás 14 órára befejeződött, és a nap
egy finom ebéddel zárult.
Minden résztvevőnek nagy
tisztelettel megköszönjük
önfeláldozó munkájukat,
látható, hogy van még öszszefogás településünkön,
melyben a kohéziós erő
egyre nagyobb teret képvisel.
Az idei év nyarán Ágasegyháza
közmunkásai,
önkéntesei megmutatták,
hogy tudnak és akarnak dicséretesen dolgozni, tenni
az iskola előtti tér, központ
szebbé tételéért. Az iskolaszünet kezdete után közhasznú munkavállalóinkkal
elkezdtük a központi park
szépítését. Összesen 13 fő
közhasznú
munkavállaló
vett részt a munkálatokban. Kezdetben a kerékpár
tárolót tettük szebbé, melylyel egyidejűleg az iskola
arculatát kezdtük el építeni
a kerítés tekintetében, ahol
Tatár István és Komár Róbert ember feletti munkája
bizonyítja a kerítés megépítésének szépségét. A kerítés megépítéséhez Galamb
János vállalkozó készítette
el és festette le a gyönyörű
kerítés léceket önköltségi
áron, melyet ezúton is nagy
köszönet illet. A következő
nagyszerű munka az iskola bejárata előtti tér, valamint a lépcső felújítása volt,
melynek szépségét szintén
siker koronázta. Ami nagy
feladatnak tűnt, az a Rákó-

czi úttal párhuzamos, valamint a bejárati járda felújítása volt, melyet a meglévő
kerítés elbontása nélkül
nem lehetett megoldani. A
kerítés elbontására kaptunk
ajánlatot 500 ezer és egy
millió Ft + áfa összegben,
ami természetesen azonnal visszautasításra került.
Balogh László a helyi Sportegyesület elnöke jelezte,
hogy társadalmi munkában
megszervezi az elbontást
és a törmelék elszállítását,
amit örömmel fogadtunk
jegyző úrral egyetemlegesen. Augusztus 11-én 21 fő
segítségével a régi, részben balesetveszélyes kerítés elbontásra került. Bornemissza Sándor traktorral
érkezett, aki a törmeléket
szállította el. Aranyi Zoltán
és Aranyi László kőtörő gépekkel vonultak fel, mellyel
biztosították a bontást.
Somodi Zoltán és Tápai
László viszont bográccsal
érkeztek, amiben a finom
ebédet főzték meg. TóthLackó László, akinek napjai
már egyformák a közmunka tekintetében, biztosí-

totta a kéziszerszámokat,
egyéb eszközöket. A szénsavval dúsított italt Fejszés
József ajánlotta fel, aminek
a legjobban örültek barátaink. Bornemisszáné Varga
Ilona folyamatosan főzte a
kávét, mely hatására mindenki jó kedvű és friss lett.
A reggeli finom szendvics
készítését a Mikulácsik testvérek bonyolították. Kovács Erzsike gondoskodott
arról, hogy senki ne legyen
szomjas ebben a nagy melegben, és mindenki megkapja a kellő mennyiségű
védőitalt, hiszen ez előírás

A központ szépítése a járda építésével folytatódott
közhasznú munkavállalóink
bevonásával.
Szeretném
megköszönni kitartó, becsületes munkájukat, hiszen
a legnehezebb munkát Ők
végezték és a felújítások
során a legnagyobb részt
vállalták. A már leírt neveken felül megköszönöm
munkájukat az alábbi személyeknek is: Ürögdi István,
Sipka Ferenc, Rehó Lajos,
Révhegyi János, Rapi József,
Bognár József, Basa László,
Nagy Zoltán, Csajbók János,
Kullai Józsefné, Kocsis End-

réné. Reményeink szerint
a faluközpont szépítését
folytatni fogjuk hamarosan, amihez a lehető legkevesebb külső erőt kívánunk
bevonni. A közhasznú és
önkéntes
barátainknak
még egyszer megköszö-

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

Hírös Hét Fesztivál 2012
Augusztus 21-26 között Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál kereti között, a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás idén a 15. alkalommal került megrendezésre. A nyári
aszály, a rekkenő hőség és a tavaszi fagykár megnehezítette a dolgunkat. Ez úton is nagyon köszönjük minden támogatónknak, hogy önzetlen segítségnyújtásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy községünk helyt tudott állni a nagy múltú bemutatkozáson. A közös
erővel létrehozott települési standunk több mint 15 lelkes kiállító fáradságos munkájának a „gyümölcsét” sorakoztatta fel a nagyérdemű közönség előtt. A termények mellet
jól megfért a népi iparművészet is. A kulturális bemutatkozás alkalmakor, a települési
bemutatkozó napon igyekeztünk „megédesíteni” a járókelők hangulatát, hiszen mézkóstoltatással és dallal kedveskedtünk a látogatóknak. Örömmel nyugtázhattuk, hogy
az érdeklődők kedvét nem vette el a hőség, hiszen idén is sokan voltak kíváncsiak a
kiállításra.
Bornemisszáné Varga Ilona

nöm építő munkájukat,
bízva abban, hogy közös
erővel még nagyon sokat
fogunk tenni kicsi községünkért, Ágasegyházáért.
Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere

2012. szeptember
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
A 2012/2013-as tanév rendje

1. Az 2012/2013-as tanév kezdő napja 2012. szeptember
1., záró napja 2013. augusztus 31. A szorgalmi idő 2012.
szeptember 3-én (hétfő) az első tanítási nappal kezdődik,
az utolsó tanítási nap 2013. június 14. péntek).
2. A tanév első féléve 2013. január 11-ig tart. Az iskoláknak 2013. január 18-ig kell értesíteni a tanulókat, szüleiket,
gondozójukat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
3. Az őszi szünet 2012.október 29.- november 4.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. október 27. (szombat).
A szünet utáni első tanítási nap 2012. november 5. (hétfő).
4. A téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
5. A tavaszi szünet 2013. március 28-tól, április 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda).
A szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).
Továbbtanulás:
Az intézmény október 31-ig tájékoztatja a 7.-8. osztályos tanulókat, szülőket a felvételi eljárás rendjéről.
2012.12.10-ig jelentkezés az írásbeli felvételire.
2013.01.19. 10 óra: központi írásbeli felvételi
A tanulók jelentkezési lapját az iskola 2013. február 15.ig továbbítja a jelentkezési nyomtatványon megjelölt középfokú iskolába és a Felvételi Központba.
2013.03.18-19. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége.
Osztályfőnökök:
1. osztály: Jávorkáné Gellért Andrea
2. osztály: Bagóné Ballun Gyöngyi
3. osztály: Vízhányóné Kócsó Gyöngyi
4. osztály: Ürögdiné Martinkó Katalin
5. osztály: Janovák László
6. osztály: Ártim Jánosné
7. osztály: Rakonczainé Várkonyi Mária
8. osztály: Nyilas Annamária

osztálylétszám
16 fő
21 fő
18 fő
24 fő
17 fő
23 fő
23 fő
23 fő

Szakkörök:
Matematika előkészítő
heti 1 óra
Janovák László
Matematika korr.,
mat. szakkör
heti 1 óra
Janovák László
Sportkör (felső)
heti 1 óra
Ártim Jánosné
Sportkör (alsó)
heti 1 óra Nyilas Annamária
Foci 1-3., 4-6.,
lányok (1-1-1 óra)
heti 3 óra
Ártim János
Magy. tehetség., korr.
heti 1 óra
Váczinéné D. Zs.
Magyar középisk. elők.
heti 1 óra Rakonczainé V. M.
Magy. tehetség., korr.
heti 1 óra Rakonczainé V. M.
Angol középisk. elők.
heti 1 óra Bagó Gyöngyvér
Rajz szakkör
heti 1,5 óra
Bere Szilvia
Énekkar
heti 2 óra
yilas Annamária
Kézműves szakkör
heti 2 óra
Varga Klára
BARANTA (hagyományos magyar harcművészet) heti 4
óra külsős oktató
12 végzetes tanács
Figyelemre méltó plakátfelirat olvasható Bréma egyik törvényszéki épületében:”12 végzetes tanács a szülőknek, ha gyermekeiket bűnözővé akarják nevelni” címmel.
1. Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar, így arra a
meggyőződésre jut majd,hogy övé az egész világ.
2. Ha gyermeked trágár, ízléstelen kifejezésekkel él, csak nevess rajta, hogy annál érdekesebbnek tartsa magát.
3. Ne részesítsd semmiféle vallásos nevelésben.18 éves korában majd ő maga választhat, hogy miben higgyen!
4. Sose mondd gyermekednek: „nem jó, nem helyes”! Ezáltal
még bűntudata támadna…
5. Minden hibáját, hazugságát igyekezz helyette elrendezni! Így
biztos lesz abban, hogy a saját vétségeiért is mások felelősek.
6. Olvasson, nézzen, amit csak akar! Evőeszközét viszont gondosan fertőtlenítsd!
7. Házassági perpatvaraitoknak legyen a tanúja! Ha majd elváltok, legalább nem csodálkozik.
8. Bármit megkívánna, adj neki pénzt rá, nehogy valaha is rádöbbenjen, hogy a pénzért meg kell dolgoznia.
9. Gondoskodj arról, hogy minden lehetséges ételt, italt, luxust,
megkapjon. Különben a reklámok láttán esetleg depresszióba
esik.
10. Adj neki mindig igazat! Hiszen a szomszédok, tanárok és
mindenki más csak bosszantják és kárát akarják!
11. Ha végén haszontalan csirkefogó lesz belőle mondd el mindenkinek, nem tehetsz róla, hiszen mindent megtettél érte.
12. Készülj fel időben a rögös, tövises életedre! Ha a fentieket
megtartod, mindenképpen lesz részed benne.

Kinyílt az ovi kapuja
Egyed Emese: Titkos köszöntő
„Figyeltétek az óvó nénit?
Hol mesevárat épít
mosolyból, szép szavakból,
hol almaágat rajzol…
Mert korán költik apró csillagok,
mert néha rossz vagy, néha rossz vagyok,
de megbocsát és elmosolyodik;
mert velünk tölti szorgos napjait.”
A nyári nagytakarítás után az iskolával egy napon, szeptember 3-án nyitotta meg kapuit újra az óvoda is.
Két vegyes életkorú csoporttal, 61 gyerekkel kezdjük az
évet, év közben pedig még egy gyermek jön hozzánk.
Katica csoport: 30 fő, ebből 9 nagycsoportos, 7 középsős, 5 kiscsoportos és 9 minicsoportos.
Óvónőik: Somodi Imréné és Zakarné Salamon Anita
Dajkájuk: Iványiné Pál Lenke
Süni csoport: 31 fő, ebből 10 nagycsoportos, 14 középsős és 7 kiscsoportos.
Óvónőik: Farkasné Józsa Marianna és Szmetena Katalin
Dajkájuk: Sánta Árpádné.

A Katica csoport számára a szeptember a beszoktatás
időszaka, hozzájuk érkeznek az új gyerekek, így a hónap
végére mind a 14 új kisgyermek elfoglalhatja helyét csoportjában.

Megszépült az iskola
A tavalyi nagy felújítás után idén az iskola előtti részt újították meg. Lebontották a régi kerítést, helyette esztétikus, szép
fakerítés épült. A járdákat és az épület előtti betonos részeket
térkővel burkolták le. Köszönjük az önkormányzatnak és a
polgármester úrnak, hogy ilyen szép környezetben fogadhatjuk tanulóinkat!
Ártim János igazgató

Diákönkormányzat vezetője: Nyilas Annamária
GYIV  felelős: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna
Munkaközösségek vezetői: Bagóné Ballun Gyöngyi, Rakonczainé Várkonyi Mária
Napközis csoport vezetője:
- 1-2.o. Andrásiné Major Magdolna
- 3-4.o. Varga Klára
Tanulószoba vezetője: Bere Szilvia
Iskolavezetés tagjai: Ártim János igazgató, Lehoczkiné
Horváth Zsuzsanna igazgató helyettes
Az iskolai könyvtár vezetője: Vácziné Dávid Zsuzsanna
Korrepetálás és tehetséggondozás: 1.o.: heti 2 óra,
2.o.: heti 2 óra 3.o.: heti 2 óra 4.o.: heti 1 óra.
Gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozások:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulókat fejlesztünk heti 2-3 órában, kiscsoportokban.
Az osztály korrepetálások mellett ez heti 19 órát jelent
még két pedagógusnak.

Iskolai programjaink:
Szeptember 17.:
Szeptember 19.:
Szeptember 21.:
Szeptember 26.:
Október 5.:

Szülői értekezlet.
Széchenyi labdarúgó torna.
Széchenyi nap, vetélkedő.
Arany János magyar verseny isk. ford.
Megemlékezés az aradi vértanúkról.
Fényképezkedés.
Október 10.:
Hulladékgyűjtés.
Október 17-18.: Helyesírási verseny, Lakitelek.
Október 19.:
Nemzeti Ünnep. Ünnepi műsor.

A Süni csoport az első két hétben a falunapi fellépésére
készül, utána pedig a nagycsoportosok számára megkezdődnek a foglalkozások, a többieknek pedig októberben.
Szeptember 19-én, szerdán „szüretelünk” és mustot készítünk a gyerekekkel.
Ebben az évben is folytatódik az ovifoci Ártim János
igazgató úrral. Doráné Borsik Mária fejleszti a beszédhibás
gyerekeket. A református hittant Pál László református
lelkipásztor, a katolikus hittant Földvári Józsefné Tünde
katolikus hitoktató tartja. A modern tánc oktatója változatlanul Horváth Zsolt lesz.
Az elmúlt évben elkezdett „Vitamintorna” elnevezésű
tartásjavító és lúdtalpmegelőző tornát továbbra is folytatjuk.
Szmetena Katalin

Programjaink:
2012. szeptember 15. Fellépés a falunapi ünnepségen
2012. október 11.
Az első szülői értekezletre
várjuk a kedves szülőket
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Egészségügy
Ismét a parlagfűröl
Minden évben allergiás
szezonban sokat foglalkozunk a parlagfűvel, és sajnos ebben az évben még
indokoltabb szóba hozni,
mivel az idei évben tapasztalt légköri viszonyok,
a nagy szárazság nagyban
elősegíti a parlagfű pollen
koncentráció növekedését.
Augusztusban és szeptemberben Magyarországon minden ötödik ember
a parlagfű allergiától szenved, a tüneteit próbálja
csillapítani.
A parlagfű Magyarországon mintegy ötmillió hektár területen fordul elő,
ebből 700 ezer hektár erősen fertőzöttnek számít.
Nagyon fontos lenne,
hogy a lehető legtöbb
parlagfüvet kiírtsuk a földekről, hiszen, aki allergiás,
annak nagyon nehéz átvészelni ezt a két hónapot.
A parlagfű allergia legfőbb tünetei a szem viszketése, könnyezése, a
folyamatos tüsszögés, orrfújás.
A parlagfű pollenszórá-

sa általában július közepe
táján indul, de az időjárás
függvényében ez egy-két
hetet eltolódhat (a pollenszórás kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig folyamatosan tart).
Ha a korábbi években már
június végén, július elején
virágzott a parlagfű, akkor azt tapasztalták, hogy
kezdetben kevés pollent
lehetett regisztrálni, majd
július közepétől lassan légköbméterenként napi
három-tíz darabra - nőtt,
augusztus elején pedig
hirtelen húsz fölöttire
emelkedett a levegő pollenszennyezettsége.
Augusztus 20-a táján már
légköbméterenként 150300 darab pollen is előfordult a levegőben. Idén már
július első hetében megjelentek az első parlagfű
pollenek a levegőben, ami
a parlagfűre fokozottan
érzékenyeknél már akkor
allergiás tüneteket válthatott ki.
A parlagfű pollenje a
légutakon keresztül jut
kapcsolatba szervezetünk-

kel. Ennek megfelelően
az általa okozott allergia
elsősorban szénanáthás és
asztmás tüneteket okoz.
Mindazonáltal előfordulhatnak ekcémás tünetek is.
Gyakori, hogy a szénanáthás, asztmás, esetleg ekcémás tüneteket nem csak
maga a parlagfű okozza,
hanem „besegítenek” neki
a keresztallergiát adó növények is: például a fekete
üröm, paradicsom, görögdinnye.
Ezek olyan ételek, amelyek fehérjéi nagy hasonlóságot mutatnak a parlagfű
pollenjének allergénjeivel.
Emiatt a parlagfüvön

aktiválódott
szervezet
ugyanolyan védekező reakcióval válaszol rájuk,
mint ahogy azt a parlagfűre teszi.
A parlagfű allergia leghatékonyabb
kezelési
módja a tüneteket kiváltó
allergén elkerülése, azaz
egy pollenmentes vidék
keresése.
Erre
Magyarországon
sajnos nem sok lehetőség
nyílik. Hosszú virágzási időszaka miatt a külföldi út is
csak kivételes esetekben,
elsősorban gyenge allergiánál jelenthet megoldást.
Az orvostudomány mai
állása szerint az allergiás

Gazdálkodók figyelmébe
Az agrár-környezetgazdálkodási
támogatásban
résztvevők feladatai
A gazdálkodási napló és
a tápanyag-gazdálkodási
terv adatainak elektronikus adatszolgáltatása
A harmadik (2011/2012.)
gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló
és
tápanyag-gazdálkodási terv adatokat 2012.
szeptember 1-jétől november 30-ig a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalhoz kell benyújtani,
az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül:
www.nebih.hu/nyomtatvanyok/E-nyomtatványok
A gazdálkodási napló és
a tápanyag-gazdálkodási
terv meghatározott adattartalmának elektronikus
benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség. A
benyújtás elmulasztása a
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (3) és (4) bekezdése szerinti szankciót,
vagyis az előző gazdálkodási évre jutó támogatási
összeg 30 % -kal történő
csökkentését vonja maga
után.

Tápanyaggazdálkodási terv,
földhasználati terv
2012. szeptember 30-ig
kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó
tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet.
Amennyiben a főnövény
betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a
terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul
elkészíteni

GazdaNet program
Megjelent az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GazdaNet programhoz nyújtott
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 60/2012. (VI. 28.) VM
rendelet. E rendelet alapján
vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas
számítógép konfiguráció
beszerzéséhez. A támogatás mértéke az eszköz
beszerzési árának 40 %-a,
fiatal mezőgazdasági termelők esetében 50%-a, de
legfeljebb 90 000 Ft.
A GazdaNet program célja, hogy olyan informatikai

tudással, lehetőséggel és
eszközökkel vértezze fel a
gazdákat, amely útján hatékonyan használhatják az
Internet és az informatikai
alkalmazások nyújtotta lehetőségeket, ezáltal javítva
gazdaságuk teljesítményét.
A GazdaNet program
nem csak egy támogatással
megvásárolható eszközt,
hanem a GazdaNet portálon keresztül használható
szolgáltatás csomagot is
jelent. A csomag része például gazdálkodási napló
vezetését és benyújtását
lehetővé tevő alkalmazás.
A GazdaNet portálon elérhető emeltszintű szolgáltatások egy részét csak
a programban résztvevő
gazdáknak lesz lehetőségük elérni! A portál kialakítása most zajlik, folyamatosan bővítik az ott elérhető
tartalmakat, információkat,
a gazdák számára hasznos
támogató eszközöket.
A GazdaNet támogatási
jogcím a mezőgazdasági
kistermelők (0-4 EUME)
számára nyújt segítséget a
számítógép megvásárlásához. A támogatási kérelmeket az MVH elektronikus
felületén lehet benyújtani,
személyesen, vagy meghatalmazott segítségével,
ügyfélkapus
azonosítást

követően 2012. szeptember 1. és október 1. között.

Kötelező
agrárkamarai
regisztráció!
Minden olyan természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény
meghatározása
szerint
agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté
válik az agrárkamarai tagságra.
A leendő kamarai tagok
legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek
a Magyar Agrárkamara
honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen
bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai
hozzájárulást (5.000 Ft) az
ott közzétett 1410000010790649-02000004 számú
elkülönített számlaszámra.
Az on-line regisztrációban
ingyenes segítséget nyújtanak a kamarai tanácsadók.
Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail:
agocs.bernadett@agrarkamara.hu

megbetegedéseket,
így
a parlagfű okozta szénanáthát, asztmát, ekcémát
meggyógyítani nem lehet.
A kezelések mindössze
a tünetek csökkentését
képesek elérni, az immunrendszer fokozott reakciókészségét kitörölni nem
tudják.
A kezelés legelső lépése a
problémát okozó allergén
azonosítása, a szervezet
állapotának felmérése, a
részletes allergiavizsgálat
és allergiateszt.
Az allergén ismeretében
hatékony kezelési módot
jelent az antihisztaminok
(tabletta és orrspray formájában) és a szteroidok
(orrspray, inhalációs és injekció forma) alkalmazása.
Ezeket egészíthetik ki a
pollencsapdaként működő orrkenőcsök, a tünetek
csökkentése
érdekében
ideiglenesen használható
orrnyálkahártya-lohasztó
spray-k, asztmánál pedig a
hörgőtágítók.
Mi az allergia?
Az allergia a szervezet
túlzott reakciója olyan

– egyébként veszélytelen
- anyaggal szemben, mely
egészséges szervezetben
semmilyen reakciót nem
indít el.
Allergiásak több mindenre lehetünk.
Ételallergia esetében az
allergén, a tüneteket kiváltó anyag az ételben/
italban fordul elő, így az
érintett szervek a száj, a
gyomor, a bélrendszer.
Pollenallergia esetében
az allergén a levegőben
található, az allergiás reakciók a szemen, az orrban és
a tüdőben jelentkeznek.
A megoldás bizonyos
esetekben
egyszerűnek
tűnhet, hiszen az ételallergiások kerülik a tüneteket
kiváltó ételt, a háziállatok
szőrére allergiásak esetleg
lemondanak a házi kedvenc tartásáról.
A legnagyobb gondot a
pollenallergiások számára
jelenti a kiváltó allergén
kerülése, mely esetükben
egyet jelentene a levegővételről való lemondása.
Dr.Dull István
háziorvos

Meghívó
Boróka Népdalkör
1992-2012

2012. október 06-án
15 órai kezdettel
az ágasegyházi
sportcsarnokban
egy Népzenei Találkozó
keretében emlékezünk meg
az elmúlt húsz esztendőről,
mely alkalomra szeretettel
hívjuk és várjuk
az érdeklődőket.

2012. szeptember
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Szeptember hónap ismét
egy nagy fordulópont az évben, ekkor ér igazán véget
a nyár, kezdődik a hidegebb
időszak, minden újra megváltozik. Szeptembert Szent
Mihály havának is nevezik. A
hónap névadója Mihály arkangyal, az égi seregek vezére és
a halott lelkek kísérője (ezért
jelenik meg kezében karddal
és mérleggel középkori templomaink kapubejárata fölött,
vagy bent a diadalíveken). Szent
Mihály napját a katolikus naptár szerint szeptember 29-én
ünnepeljük. A zsidó és az erre
épülő keresztény hagyomány
szerint Szent Mihály arkangyal
az Istenhez hűséges angyalok
vezére, akik Isten oldalán áll-

nak a lázadó angyalok, azaz a
gonosz lelkek elleni harcban.
Az Istenhez hűséges angyalok
jelszava, csatakiáltása: Ki olyan,
mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem
olyan mint az Isten, vagyis: Isten
a leghatalmasabb, ő a győztes,
őt kell Úrnak elismerni, őt kell
szolgálni. Szent Mihály Isten
népének ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is.
A főangyal végítéletnapi szerepléséhez kapcsolódik, hogy
megtették a holtak bírájának, a
lelkek mérlegelőjének. Az utolsó ítélet-ábrázolásokon gyakran így jelenik meg: egyik kezében kivont karddal, a másikban
kétkarú mérleggel, amelynek
mindkét serpenyőjében egy-

egy lélek. Ágasegyháza katolikus templomát Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték
fel 1927 októberében. Templomunk búcsúnapját ezért ebben
az évben október első vasárnapján tartjuk. Meghívott vendégként az ünnepi misét Szabó
József egykor itt működő lelkipásztor celebrálja aki ebben az
évben ezüstmisés – vagyis 25
évvel ezelőtt szentelték pappá. Erre az eseményre többen
emlékeznek az ágasegyháziak
közül. Az ünnepi szentmise október 7-én, 10 órakor kezdődik.
Hívunk és várunk minden jó
szándékú embert templomunk
felszentelésének 85. évfordulójára, templomunk búcsújára.
Farkas János plébános

Jézus szeret csapatban
dolgozni…

Jézus szeret csapatban dolgozni, még akkor is, ha az a
csapat nem mindig működőképes! Elhívott tizenkét tanítványt. Tervszerűen választotta ki mindegyiket. Egyikük
sem rendelkezett gyülekezetvezetési tapasztalattal ezt
megelőzően. Nem önkéntesek, hanem tanítványok voltak. Tanultak, hogy jártasságra, ismeretre tegyenek szert.
Halászokat,
vámszedőket,
üzletembereket választott
ki csapata kialakításához.
Olyan embereket, akik képesek voltak tanulni. Meglátta
bennük ezt a képességet,
amikor ők még nem is látták
azt magukban. Rájuk bízta

az egyház vezetését, de nem
egyedül, hanem mindig vele
együtt (Mt. 28,19-20). Jézus
osztozott a vezetésen. Tudatosan egy csapatot készített
fel a szolgálatra.
Kiváló példa erre az ötezer
ember megvendégelésének
története (Mk 6,30-44).
A csapatmunka tehát Krisztus terve, de Isten ereje által
jön létre. Az Ágasegyházi
emberekre is így számít a mi
Urunk. Tanulni, szolgálni, Őrá
és egymásra figyelni képes
embereket szeretne csapatában látni. Olyan embereket, akik készek meglátni a
szükséget, képesek felkutatni a rendelkezésre álló lelki,

anyagi, emberi eszközöket
és képesek azt hittel és alázattal Krisztus kezébe tenni.
Olyan embereket, akik képesek szót érteni a gyülekezet
többi tagjával, a sokasággal.
Olyan embereket, akik képesek szívből együtt örülni és
hálával fogadni az áldásokat,
a csodákat. Olyan embereket, akik örömmel osztják
meg azt, amit ők is Krisztus
kezéből vettek el. Akik nem
tökéletesek, de Krisztus vezetése mellett csapatban
szeretnek és tudnak együtt
munkálkodni.
Pál László
református lelkipásztor

Civil szervezeteink életébõl

Húsz éve múlt, hogy...

Ágasegyházának már a
rendszerváltozás hajnalán
volt erdélyi testvértelepülése, ma úgy mondanánk, testvérvárosa. A televízió közvetítette a véres forradalmat,
mi meg azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk erdélyi testvéreinken segíteni.
Nem sokáig kellet várnunk,
megszületett a válasz, mely
eléggé szomorú volt. A jó
sors egy erdélyi fiúval hozott
össze, akinek elmondtam elképzelésemet és írtam egy
amolyan meghívólevél-félét,
amiben az állt, hogy szívesen
fogadnánk erdélyi személyeket kis falunkban. Kértem,
vigye el a legközelebbi iskola
igazgatójának. Éreztük, most
kell lépnünk, egy kis örömet,
biztatást vinni az életükbe.
Tudjuk, milyen volt Cauescu hatalma és milyen volt a
falurombolás! Közben kétségek gyötörtek, vajon átadja-e a levelet, örülnek-e a
meghívásnak, elfogadják-e
azt, stb. A levél megtette a
hatást, nagyon örültek és készültek a nagy útra. Fél éves
levelezés következett, majd
nagy várakozás közepette
megérkeztek a várva várt
erdélyi vendégek. Nagyon
könnyen találtunk nekik
vendéglátókat, ugyanis házaknál szállásoltuk el őket.
Több család között ma is élő
a kapcsolat. Pédául tavaly a
csíksomlyói utam alkalmával
eljött Demeter Eszter és férje
meglátogatni engem. (Mivel
szervezett úton vettem részt,
nem mehettem én hozzájuk.)
De élő a kapcsolata Borsodi
Pálné Ildikónak is a 80 évesnél idősebb Gergely Erzsébet „tanító nénivel” és Bedő
Magdolna volt kolléganőjével, akiknek rendszeresen
küld ágasegyházi újságot, s
ezáltal elég sokat tudnak rólunk. Haláláig jó kapcsolatot
ápolt Hostyánszki György

Az erdélyi tanító nénik egyik csoportja népviseletben.

az ottani tsz-elnökkel, s mi
is állandó kapcsolatban vagyunk az igazgatónővel,
Demeter Eszterrel, akinek
egyetlen lánya Magyarországra jött férjhez... Naponta
web-kameráznak lányukkal,
unokájukkal, olykor mi is
bekapcsolódunk. Sőt, Nagy
Gyuláék vendége egy idő
után áttelepült és itt nősült
meg. Emlékszem az első találkozásra, amikor a 650 kmes út után este 11-kor megérkeztek, még nem lévén
mobiltelefon... Ott mindenki
sírt, s nagyon sokára tudtunk
megszólalni. Ezen az estén is
hangos volt a falu a fiataloktól, de a többi is. Esténként
meglátogatták egymást a
családok és nagyon örültek.
Hogy tudtak örülni annak,
hogy minden van a legkisebb
boltban is, míg náluk csak a
legszükségesebbek. Amikor
meg bementünk az Alföld
Áruházba, csak ámuldoztak.
Meg is állapították, hogy 50
évvel vannak elmaradva tőlünk. Bezzeg ma már náluk is
mindent lehet kapni, bevo-

nultak a multik.
Nagyon tetszettek házaink, rendezett utcáink és,
hogy minden háznál van tv.
Tetszettek az általunk szervezett nagy kirándulások és
tiszteletükre rendezett fogadások. Egy hét után szomorú
szívvel vettünk tőlük búcsút
és megígértük, hogy a jövő
nyáron mi látogatunk el
hozzájuk. Így is történt.
Nem lehet elmondani vagy
leírni azt a szeretetet, amivel fogadtak bennünket. Mi
meg nem tudtunk betelni
azzal a szépséggel, melyet
az odavezető gyönyörű hegyes vidék nyújtott. Nekünk
nagyon kedves, de szokatlan
volt a gulya reggeli kivonulása a rétre, vagy a libák „libasorban” való ballagása stb.
Este ugyanez, s azon csodálkoztunk, hogy egyetlen állat
sem tévesztette el a gazdája
házát. És hát a vendégszeretet, az volt ám a csoda! Nálunk is finom a tyúkhúsleves,
de ott... Annyira szerettek
bennünket, hogy szinte a
tenyerükön hordtak. Cso-

dálatosak voltak a híres erdélyi városokba tervezett
kirándulásaik. Kimentünk a
Kormos-patak partjára, ahol
megcsodálhattuk, hogyan
mosnak az asszonyok és
hogy teregetik ki a ruhákat
a közös szárítókra. Bizony a
Kormoska ki szokott önteni... Fafaragással foglalkozó
vidék ez, és hát nagyon természetes volt, hogy mind a
katolikus, mind a református templom részére hoztak
egy-egy faragott emléktárgyat, amelyet azóta is nagy
becsben tartunk. Nagyon
vallásosak, az ottani kölcsönös köszöntések is a templomban hangzottak el több
száz ember előtt. Ott volt a
falu apraja-nagyja. A vidámság színhelye pedig a kultúrház volt, ahol tiszteletünkre
nagy lakomát és táncmulatságot rendeztek. Nagyonnagyon jól éreztük magunkat. Hogy a ma olvasójának
némi képe legyen Erdőfüléről, hol is van ez a település,
még a következőket szeretném elmondani: Erdőfüle az
erdős hegyektől körülzárt
Kormos-völgyének legfelső
faluja (532 m). Magyar nevének előtagját Erdővidékről
kapta, ahol fekszik. A hagyomány szerint nevét onnan
kapta, hogy a Kormos-patak
völgyébe mintegy fülként
ékelődik be. Erdőfüle régi
temploma 13. századi volt,
lebontották, majd felépítették, többször átalakították a
tornyát, mi az 1971. évi formában láthattuk.
A faluban 1842 és 1886
között vashámor működött.
1848-ban itt önttette Gábor
Áron az ágyúgolyókat. Itt
látható Erdély leggazdagabb
kopjafás temetője. Nagy élmény az erdélyiekkel való
kapcsolat, csupán akkor vagyunk szomorúak, ha itt is,
ott is elmegy valaki a barátok közül…
Szórád Istvánné tanár

- Meghívó Az Ágasegyházáért Alapítvány
vár minden édesanyát-édesapát és gyereket

2012. október 20-án

Testi-lelki-szellemi Egészségünk
Családi napra
Délelőtt az anyukáké és a gyermekeké :
- játékok (mozgásos, logikai, társas…)
- gyermekápolási-, nevelési tanácsadás
- életmód tanácsadás
- asztrológia…
Délután az apukáké és a gyermekeké:
- foci és más csapatversenyek
- sorversenyek
Este a szórakozásé:
Kívánság DISCO csak felnőtteknek !!!
Részletes program a szórólapokon!

Sportélet
Megkezdődött a 2012/2013as bajnokság Északi Megye III
osztály, amelyen 14 csapat
játszik.
Elég erősek a csapatok az
első kettő csapatot könnyedén megvertük.
A harmadik mérkőzést sajnos elvesztettük, de ez nem
probléma, hiszen mindig csak
előre tekintünk. Nagyon sok
fiatalt igazoltunk és pár időset is, akik irányítóként tevékenykednek majd.
Eredményeink:
Ágasegyháza–Kerekegyháza 3:1
Tiszaalpár-Ágasegyháza
0:6
Ágasegyháza-Kunadacs 1:3
A játékos keretünk 24 játékosból áll, de ebből még páran nem játszanak még aktívan. Tisztában vagyunk vele,
hogy egy új csapatot nem
egyszerű feladat összeállítani, de mi az első évben arra
törekszünk, hogy eredményesek legyenek a meccsek,

nagyon bízunk a játékosokban és a vezetőségben.
Megköszönöm a Polgármesteri Hivatalnak a segítséget, amit e kis idő alatt
kaptunk és persze azoknak
a magánszemélyeknek is
köszönettel tarozom, akik
közvetlenül segítenek nap,
mint nap.
A csapatot természetesen az első öt közé várjuk e
szezonban, a továbbiakban
majd meglátjuk!
Mindenkit várunk szeretettel a hazai meccsekre.
Hajrá Ágasegyháza!
Tisztelettel:

Balogh László
Ágasegyháza SE Elnöke

. oldal

2012. szeptember
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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.
Fogászati sürgősségi ellátás:
Kecskemét Piaristák tere 7.
Információ, porta: 06 76/514-000
Védőnői Szolgálat:
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b. Tel.: 76/388-012
Gyermekjóléti- és családsegítő Szolgálat
Ágasegyháza, Árpád krt. 22/b. Hétfő : 11-12 óra
Családgondozó: Tóth Katalin Tel: 70/334-7813
Gyógyszertár:
Ágasegyháza, Rákóczi út 60. Tel.: 76/388-206
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044
Óvoda Ágasegyháza, Óvoda u. 2. Tel.: 76/388-014
Mohácsy Ferenc Faluház- IKSZT, Szociális,
Gondozási és Sportolási Központ
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/388-185

Anyakönyvi hírek
Született:
Iványi Marcell Bence (an: Szabó Gabriella),
Benyovszki Hunor (Sztakó Erika Adrienn)
Házasságkötés:
Tóth József – Hevesi-Tóth Ágnes
Elhunyt:
Nagy Endre Attila (70),
Gyuris Zoltán (51)
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

II. Lajos király holttestének
megtalálása
A historizmus korának legigényesebb mestere, Székely
Bertalan már a bécsi tanulmányai követő erdélyi korszakában formálgatta első
történeti képének, II. Lajos
holttestének megtalálása c.
alkotásának gondolatát. A
nagy kompozíciót Münchenben, Piloty tanítványaként
festette meg 1860-ban, amikor már minden képelem szerepét tisztázta. Székely számára elsődleges volt a kompozíciós rendszer és színvilág kimunkálása.
A mohácsi csatában 1526. augusztus 29-én elesett utolsó
Jagelló-házi fiatal magyar király, II. Lajos (1516-1526) halála
egyben a nemzet vesztét, a 150 esztendős török uralom
kezdetét is jelentette. A királyuk körül foglalatoskodó
főurak és katonák tisztelgő gesztusai éppúgy a halottra
irányítják a figyelmünket, mint a borongós hangulattal telített szürkés színvilágból felvillanó halotti lepel. Sehol egy
élénk színfolt: a természet és az emberek gyásza szelíd
elégiában tárul elénk.

A II. Világháború kitörése

1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött A második világháború,
amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig
tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A hat
évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
Radnóti Miklós: Töredék (részlet)

„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Takaríts Te is!
A Takarítási Világnap nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy
szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. Magyarországon
a Magyar Cserkész Szövetség
erdőtakarítási és szemétgyűjtési
akciókat szervez. Fogjunk össze
közösen és figyeljünk környezetünkre. Mutassunk példát, segítsünk egymásnak, mert a tisztább
környezetben a barátság is könnyebben ránk talál.

Legyen béke a világon!
Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember
21-én tartjuk a Béke Világnapját. Az ENSZ Közgyűlése arra
kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet
és az erőszakmentesség napjának.
Jékely Zoltán: Álom a béke városáról

„Bár volna valahol egy meseváros,
ezernyi tornyú, égverő-falú,
köröskörül kék tengerrel határos –
város: melyből nem lesz por és hamu!
S csodás nép lakja: csupa halhatatlan,
szerelmet és halált nem ismeri,
úgy élnek ők e mesebeli katlan
ekhói közt, s életük isteni!
– Én téged oda menekítenélek,
mint angyalok, éljél örökre ott!
Majd benned én is tovább éldegélek,
s minden napoddal újra-támadok…

Rejtvénypályázatok
Kölyök fejtörő

Augusztus havi helyes megfejtőink:
1. Kamasz Georgina Ágasegyháza, Rákóczi u. 45.
2. Kamasz Krisztián Ágasegyháza, Rákóczi u. 45.
3. Kamasz Karolina Ágasegyháza, Rákóczi u. 45.

4. Kamasz Gréta Ágasegyháza, Rákóczi u. 45.
5. Lugosi Csenge Ágasegyháza, Rákóczi u. 73.
6. Szabó Mária Ágasegyháza, Sándortelep dűlő 130.
7. Rácz Noémi Ágasegyháza, Rákóczi u. 36.
A nyerteseknek gratulálunk!

Múltunk – Tudja-e?

SUDOKU

1. Ki volt Ágasegyházán hosszú ideig kisdobosvezető?
a. Ballun Tiborné
b. Ázsóth Ilona
c. Nagy Gyuláné

A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!

2. A Hortobágyi Nádgazdaság Ágasegyházi Kerületének ki nem volt vezetője?
a. Pardi Lajos
b. Kurucz Sándor c. P Takács József
3. Ki nem kapott Ágasegyházáért Emlékérmet a következő személyek közül?
a. Sebők Lászlóné b. Holló Ferenc
c. Kókai Sándor
4. Ki vezette a régi húsboltot az alábbiak közül?
a. Bolyki János
b. Balogh László c. Berta István
5. A szakszövetkezeti időkben kinek volt a feladata a
háztáji szőlők telepítése, felügyelete?
a. Duráncsik György b. Nagy Gyula
c. Galsi Péter
A pályázat beküldési határideje: 2012. október 5.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
Augusztus havi pályázatunk megfejtése: 1/c, 2/b, 3/c, 4/b,
5/c.
Helyes megfejtőnk: Hetényi Józsefné Ágasegyháza, Iskola u. 4.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.
Szórád István
y.tanár

Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2012. október 5.
Augusztus havi pályázatunk helyes megfejtője: Csontos
Gergelyné Ágasegyháza, Sándortelep dűlő 99.
A nyertesnek gratulálunk!
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