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Karácsonyi köszöntõ
Kedves Ágasegyháziak, Kedves Olvasók!

Múltunk meséi
Farkas Miklós: Az elveszett fiú

Szeretettel köszöntöm Önöket 
az Advent és a Karácsonyi ünnep-
csokor alkalmából.

Az év befejező ünnepi csokra a 
Hitről, a Szeretetről, a Békéről és 
a Családról kell, hogy szóljon. Töb-
bé-kevésbé így is van ez mert, a 
„Házi Áldásnál” is ezek a szerves 
mondanivalók az irányadó tanítá-
sok.

Évtizedekkel korábban még nem 
volt sok nyugati autó, nem volt 
számítógép, plazma TV, nagy be-
vásárló egységek, Svájci hitel, stb. 
Viszont volt több, sok egyszerű, 
boldog család. Igaz, hogy a kará-
csonyfa alá csak, szegényes aján-
dékok kerültek. Talán egy 25 Ft-
os lendkerekes autó, egy kisebb 
ruhadarab, egy alvós játék baba, 
egy Nagymama, vagy Anyuka ál-
tal kötött sál, kesztyű, egy bokszos 
dobozokból összeszerelt kocsi, 
vagy kukoricaszár bordóból össze-
állított állatfigura. Az utóbbiakat 
a Nagypapa, az Apuka már az 
ünnepek előtt gondosan megter-
vezte, és az istállóban elkészítette, 
hogy igazi meglepetést okozzon a 
gyerekeknek vele. Nem volt gaz-
dagság, drága ajándékok, de jelen 
volt a Karácsonyi fény, a családi 
szeretet, a békesség, az ünnepi 
hangulat, ami pótolt mindent. A 
Szülőknek, Nagyszülőknek a bol-
dogságot, jelentette, hogy adhat-
tak szeretteiknek, családjuknak, 

gyermekeiknek karácsonyi ajándé-
kot. A gyerekek is nagyon várták 
az ünnepet, hiszen tudták, hogy 
valamilyen ajándék lesz a fa alatt, 
lesz a fán konzumszaloncukor, 
jobb esetben néhány szem mo-
gyoró és csillagszóró, is, legalább 
öt darab, amiből kettőt karácsony-
kor, kettőt Új évkor és a maradék 
egyet Vízkereszt napján gyújthat-
tak meg. Isten házába szinte min-
den héten tiszteletét tette a Hívő 
ember és családja, akik rendszerint 
igazi Hívők voltak, hiszen erre vol-
tak nevelve és érzelmeikkel saját-
jukként gazdálkodtak. 

- Ma sajnos tapasztalható, hogy 
elvétve, néhányan Isten Házát 
egy napi programként, némi ha-
talommal való kibontakozásként 
kezelik, akiknek szívük tele van 
gyűlölettel, békétlenséggel, valót-
lansággal, felbujtással, akiket ezek 
a tulajdonságok tesznek beteggé, 
hiszen nincs igazi Hitük, nincs Béke 
és Szeretet szívükben. Tudjuk, ha 
hitetlenül látogatjuk Isten Házát, 
az sokkal nagyobb bűn, mintha 
nem is lennénk ott jelen.

Most a szeretet ünnepén egy 
percre álljunk meg és gondoljuk 
át, vajon a béke, vagy a gyűlölet 
kell, hogy szívünkben elraktáro-
zódjon? Igen a Béke, a Szeretet, 
a Család, kell, hogy elsődleges le-
gyen, hiszen akkor leszünk a rövid, 
földi életben igazán boldogok, 

bíznak bennünk embertársaink és 
nem leszünk hitetlenek.

Kedves Ágasegyháziak, Kedves 
Olvasók!

- Az év befejező szakaszához 
érve szeretném megköszönni 
mindazoknak a kitartó, becsületes, 
önfeláldozó munkáját, akik Közsé-
günk fejlődését, talpon maradá-
sát elősegítették. Így köszönetet 
mondok az Egyházak, Polgármes-
teri Hivatal és Képviselőtestület, az 
Iskola, Óvoda, Egészségügy, Falu-
ház, Közmunka program, a Tanya-
gondnoki hálózat minden munka-
társának, segítőinek, akik az egyre 
nehezebb körülmények között 
feladataikat magas színvonalon 
látták el és jól helyt álltak minden 
nehéz helyzetben. Köszönöm a 
Polgárőr Egyesület önfeláldozó, 
faluvédő-őrző kimagasló tevé-
kenységét, melyet a lakosság nyu-
galma érdekében tettek, mindezt 
önkéntesen.

Köszönöm az Általános Gazda-
kör, az Ágasegyházáért Alapít-
vány, Kovács Kinga Emlékalapít-
vány, Mohácsy Ferenc Alapítvány, 
Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Boró-
ka Népdalkör és Citerazenekar, 
Sportegyesület, Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete, éves kitartó 
közösségformáló, kohéziós erejű 
munkáikat, hiszen nélkülük az 
éves közösségi programok nem 
valósulhattak volna meg, s akik 

Ágasegyháza életét színessé, szép-
pé tették programjaikkal, munká-
ikkal.

- Kiemelten nagy köszönettel 
tartozom a lakosságnak, vállalko-
zóinknak, Körzeti megbízottunk-
nak, társadalmi munkát végző 
embertársainknak, lovas felvonu-
lóinknak, akik az önkormányzati 
munkánkat, rendezvényeinket 
szívből segítették, ki anyagiakkal, 
ki jó szóval, tanáccsal, munkáikkal 
és egyetlen alkalommal sem a hi-
bát keresték, mindinkább a segí-
tés, az előrehaladás, az összetarto-
zás a békesség és a szeretet volt 
elsődleges céljuk.

Kívánom minden Ágasegy-
házinak és szeretteinek, hogy a 
boldogság és a szeretet ragyogja 
be életüket, és a béke színesítse 
napjaikat!

Kívánom mindenkinek, hogy a 
szeretet ünnepét, a Karácsonyt, 
ragyogja be a fény, a mosoly; le-
gyen szép ez az ünnep mindenki 
számára; leljék szeretteikben, csa-
ládjukban, embertársaikban örö-
müket, hogy majd az újévet újult 
erővel, mosollyal, békével kezd-
hessük közösen.

Áldott, békés, szeretetteljes Ka-
rácsonyt és boldog Új évet kívá-
nok mindenkinek!

Füredi János
Ágasegyháza Község 

polgármestere

Volt egyször egy halászcsalád. Az 
embört János halásznak hívták, a fe-
leségit Judi néninek. Volt nekik egy 
gyerekök is. Ezt Lacinak hívták. 

Az embör halászgatott, a gyerök 
mög az anyjával járta az erdőt, oszt 
szamócát mög almát szödtek. 

Először gyött egy nagy hajó, oszt 
kikötött náluk. A hajósok begyüttek 
a halászhoz, oszt öttek halászlevet, 
mög kinek mi köllött. Hát, voltak a 
hajón gyerökök is. Azok is kigyüttek, 
oszt elkezdtek játszani a Lacival.

Nemsokára oszt dudált a hajó. A 
többi gyerekek már tudták, hogy 
ilyenkor be köll mönni a hajóba. A 
gyerökök bemöntek, oszt a Lacika 
egyször mögszólalt, hogy haza köl-
lene már mönni. Akkor vötték ész-
re, hogy egy idegön gyerök is van 
a hajón.

Hát, oszt kérdözgették a gyerököt, 
hogy hogy hívják az apját.

Azt mondja a gyerök:
- János halásznak. 
- Hát anyád? 
- Judi néninek. 
- Hát téged? 
- Engöm Lacinak.
- Hány éves vagy?

- Hét. – mondta a gyerök. 
Aztán még mondta azt is, hogy 

málnát szoktak szödni. Hát, az urak 
nem tudtak mög ebbűl sömmit. Az-
tán elhatározták, hogy elviszik ma-
gukkal. Kérdözték a gyeröktűl, hogy 
osztán mi szeretnél lönni.

- Ilyen fényes katona úr, mint ma-
guk – mondta Laci.

Hát, oszt azok mög elvitték ma-
gukkal, oszt beadták iskolába, oszt 
katonatiszt lött. Nagyon gazdag lött 
a gyerök. Nagy birtokai voltak. De ő 
olyan jó volt a szögényekhöz, hogy 
a birtokábúl házhelyeköt adott a 
szögényeknek. Hej, oszt möntek is 
ám a szögények! De még az építés-
höz, fát, mög minden hozzávalót is 
adott az emböröknek. A birtokán is 
egy falu épült. 

Ez idő alatt mög Judi néni, mikor 
észrevötte, hogy a fia elmönt, be-
szaladt a városba, oszt elmönt a 
paphoz, oszt möggyónta nöki, hogy 
elvesztötte a fiát. Azt mondta nöki 
a pap, hogy itt ez a Mária-kép, oszt 
mindön nap imádkozzon el egy 
Miatyánkot mög üdvözlégyet, oszt 
majd hazasegíti űt az isten.

Judi néni oszt szaladt haza. El-

mondta az urának. Oszt a Mária-
képet belevésték a ház előtt lévő 
fába. Az asszony oszt mindön nap 
ott imádkozgatott.

Egyször Judi néni mögint bemönt 
a városba. Az ura mög otthon ma-
radt. Hát, mire visszagyött, leégött a 
háza. Az embör is beleégött. Csak a 
leégött ház helye maradt mög. Az 
asszonynak mög nem volt lelkének 
hová lenni. Bemönt vissza városba. 
A képet mög otthagyta a fában. 
De a hír neki is eljutott a fülébe, 
hogy van egy jó uraság, aki ingyön 
ad házhelyöt a szögénynek. Elmönt 
hát ű is. Hát, mikor odaért, már egy 
egész falu épült ott. Bemönt az 
egyik házba, oszt elmondta, hogy ű 
is szeretne házhelyet.

- Ejnye, mért nem gyütt már hama-
rább?

De a jó embörök azért összefog-
tak, oszt fölépítették a házat nöki. 
Nemsokára gyütt is az uraság, azért, 
hogy tűzrevalót osszon ki. Hát, oszt 
adtak a Judi néninek is fát. De az 
egyik szögény embör azt mondta 
az úrnak, hogy ennek a szögény asz-
szonynak többet adjon az úr, mert ő 
most gyütt ide, most építöttük neki 
föl a házat is. Azt mondta az úr, 
hogy ott van az a nagy nyárfa, oszt 

rámutatott az űk nyárfájukra, ame-
lyikbe bele volt vésve a Mária-kép. 
Hát, oszt amint kivágták, egyször 
csak kigurult belüle a kép. A Judi 
néni mög odaszaladt, osz fölvette. 
Azt mondta, hogy ez az üvé. Az úr 
oszt odamönt az asszonyhoz, oszt 
kérdözgette a kép felül.

Az asszony elmondta, hogy a 
nyárfa az ű házuktúl négy lépésre 
volt, de az ura valamit csinált, oszt 
leégött a ház, mire ű hazagyütt. Az 
ura is beleégött. A képet mög, el-
mindta, hogy a paptúl kapta, hogy 
annál imádkozzon, hogy a fia haza-
gyűjjön.

Az úr oszt kérdözte tűle, hogy 
hogy hívták a fiadat.

- Lacinak – mondta az asszony.
- Hát téged?
- Hát Judi néni vagyok.
- Hát az urad?
- Azt mög csak János halásznak 

hívták.
Erre az úr odamönt, mögölelte, 

mögcsókolta, oszt mondta:
- Én vagyok a te fiad.
Mostmár nem köllött neki a tűzre-

való, mert a fia elvitte magával.
(Csulák Mihály gyűjtése, 19955-56.)

(Forrás: Bereznai Zsuzsanna: 
Kecskeméti népi elbeszélések)   
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató

Helyi adók 2013-ban
Emlékünkben él, élni fog!

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testületi tagja Kókai Sándor 2012. november 24-én 
elhunyt. 2012. november 28-án az Izsáki Katolikus te-
metőben a Római Katolikus szertartás szerint helyezték 
örök nyugalomra.

Kókai Sándor a Képviselői tagságán túl az Ügyrendi, 
valamint a Humánpolitikai Bizottságoknak a Vízi tár-
sulatnak, az Orgovány-Ágasegyháza Közoktatási társu-
lásnak tagja, a helyi Polgárőr Egyesületnek elnöke volt. 
Elnöki és tagsági munkáit tisztességgel, becsülettel, ön-
kéntesen végezte. Munkatársai, Képviselő-társai, a Pol-
gárőr Egyesület tagjai, valamint a lakosság tisztelte és 
szerette Őt. Ágasegyháza Községéért tett cselekedetei, 
önfeláldozó munkája elismerésre méltóak.

Emléke örökké élni fog szívünkben, békében való 
örök nyugvása mellett.

 
Füredi János

Ágasegyháza Község polgármestere

- Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy, településün-
kön a helyi adók tekintetében 2013. évre vonatkozóan nem 
tervezünk változtatást.

Mint tudjuk a kommunális adó évi 9500. Ft, az iparűzési 
adó pedig 1, 6 %. Amennyiben magasabb jogszabály, vagy 
felsőbb utasítás nem követeli meg, úgy a helyi adók válto-
zatlanul maradnak.

- Az iparűzési adóval kapcsolatban többen megkerestek, 
úgy vélték, hogy a 2012. évi CLXXVIII. Törvény az egyes adó-
törvények, és azzal összefüggő egyéb törvények módosítá-
sáról szólóan a vállalkozóinkat hátrányosan érinti.

Úgy gondolom, hogy kevés az a vállalkozás, aki 500 millió 
Ft bevételt produkál településünkön.

Ennek megfelelően változás nem valószínűsíthető, vagy-
is a múlt évnek megfelelően kell a bevallás elkészítésének 
eleget tenni, az-az a jogszabály alapján levonható kiadási 
tételek 100%-ban levonhatóak lesznek 500 millió Ft bevé-
teli értékhatárig a továbbiakban is. Természetesen Őster-
melőinkre is ez vonatkozik úgy, mint a múlt évben.

- Az intézkedés a nagy árbevétellel bíró vállalkozásokat, 
fogja érinteni, melynek a sávos meghatározását az alábbiak 

mutatják.
A vállalkozó – nettó árbevétele összegétől függően, sávo-

san – az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. 
– 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e 

sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze,
– 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot 

meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevé-
tel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó 
árbevétel 85%-a,

– 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot 
meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevé-
tel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó 
árbevétel 75%-a,

– 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba 
jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e 
sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le.

Sajnos településünkön az 500 milliós nettó árbevétel nem 
realizálható, ennek megfelelően az Iparűzési adóbevallások 
tekintetében változás nincs.

Füredi János
Ágasegyháza Község polgármester

Szeretetteljes ünnepeket!Gazdálkodók figyelmébe
Fiatal mezőgazdasági 

termelők támogatásának 
kifizetési kérelme

A 167/2012. (XI.16.) MVH 
közlemény a fiatal mezőgaz-
dasági termelők indulásához 
a 2012. évben igényelhető 
támogatások keretében a 
támogatási összeg 90 %-ára 
vonatkozó kifizetési kérelem 
benyújtási feltételeiről szól.

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a fia-
tal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2012. évben 
igényelhető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 
57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 
8. § (1) bekezdése alapján az 
ügyfél a támogatási kérelem-
nek helyt adó határozat kéz-
hezvételét követő 90 napon 
belül köteles a támogatási 
összeg 90 %-ára vonatkozó 
kifizetési kérelmet benyújta-
ni a közlemény mellékletét 
képező nyomtatványon, az 
ügyfél székhelye/lakóhelye 
szerint illetékes MVH me-
gyei kirendeltségéhez postai 
úton tértivevényes külde-
mény formájában.

A kifizetési kérelem kötele-
zően csatolandó melléklete:

– D0074-05 Igazolás egyé-
ni vállalkozó mezőgazdasági 
tevékenységéről

– D0068-03 Termelői cso-
port/TÉSZ tagság igazolása

Az MVH a kifizetési ké-
relmeket adminisztratív 
úton teljes körűen ellenőrzi, 
továbbá jogosult helyszí-
ni ellenőrzést is lefolytatni. 
Az MVH emellett jogosult 
évente helyszíni ellenőr-
zés keretében ellenőrizni 
a támogatási kérelemben 
vállaltaknak, az abban meg-
határozott ütemezésnek 
megfelelő teljesítését. 

Gazdaságátadási 
támogatás

Megjelent a 121/2012. (XI. 
28.) VM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a mezőgaz-
dasági termelők gazdasá-
gátadásához a 2012. évtől 
igényelhető támogatások 
részletes feltételeiről.

E rendelet alapján a me-
zőgazdasági termelő te-
vékenységet végzők kor-
összetételének – a fiatal 
mezőgazdasági termelők 
támogatásával összehan-
golt – javításához, az elap-
rózódott birtokszerkezet 
ésszerű koncentrálódásának 
elősegítéséhez és a gazda-
ságok átlagos méretének 
növeléséhez jövedelempót-
ló típusú támogatást vehet 
igénybe

a) a 01.11–01.50 szakága-
zatba tartozó tevékenysé-
get végző egyéni vállalkozó 
vagy mezőgazdasági őster-
melő (átadó gazdálkodó), 
ha mezőgazdasági termelő 
tevékenységet végez, to-
vábbá

b) az átadó gazdálkodó 
munkavállalója.

A támogatás igénybevé-
telének további feltétele, 
hogy a gazdaságot olyan 
természetes személy (átve-
vő) vegye át, aki

a) egyéni vállalkozóként az 
egyéni vállalkozói nyilván-
tartásban főtevékenység-
ként bejegyzett tevékeny-
ségek közül a 01.11–01.50 és 
01.70 szakágazatba tartozó 
mezőgazdasági termelő 
tevékenységet végez vagy 
kíván végezni, és e tevé-
kenységet legkésőbb a kifi-
zetési kérelem benyújtásáig 
megkezdi,

b) a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában 
nem tölti be a 40. életévét,

c) az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból 
a fiatal mezőgazdasági ter-
melők indulásához a 2012. 
évben igényelhető támo-
gatások részletes feltéte-
leiről szóló 57/2012. (VI. 21.) 

VM rendelet 1. és 2. mel-
lékletében meghatározott 
szakképesítések, vagy a fel-
sorolt képzések keretében 
szerzett végzettségek vala-
melyikével rendelkezik, va-
lamint

d) az átvételt a gazdaság 
méretének növelése céljá-
ból valósítja meg.

A támogatás legfeljebb 7 
éven keresztül nyújtható. 
Az átadó gazdálkodó gaz-
daságát egy átvevő részére 
adhatja át.

Az átadó gazdálkodó által 
igénybe vehető támogatás 
összege 1 EUME érték ese-
tén havonta a tárgyhónap 
első napján irányadó köte-
lező legkisebb munkabér 
25%-a, amelyet minden to-
vábbi megkezdett EUME ér-
ték után a tárgyhónap első 
napján irányadó kötelező 
legkisebb munkabér össze-
gének 10%-ával növelni kell. 
Az átadó gazdálkodó által 
igénybe vehető támogatás 
összege nem haladhatja 
meg a tárgyhónap első nap-
ján irányadó kötelező legki-
sebb munkabér 200%-át.

Az átadó gazdálkodó 
munkavállalója által igény-
be vehető támogatás havi 
összege a gazdaságot átadó 
gazdálkodónak járó támo-
gatás 50%-a, de legfeljebb 
évi 4000 eurónak megfelelő 
forintösszeg.

A támogatási kérelmet 
2012. december 17. és 2013. 
január 31. között lehet 
benyújtani az átadó gaz-
dálkodó vagy a választott 
képviselő lakóhelye szerint 
illetékes MVH megyei kiren-
deltségre, az MVH honlap-
ján közleményben közzétett 
nyomtatványon.

Összeállította: 
Agócs Bernadett – ÚMVP 

tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, 

E-mail: agocs.bernadett@
agrarkamara.hu

A Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT Szociális Gondozási és 
Sportolási  Központ miközben Szeretetteljes Ünnepeket 

Kíván, értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2012. december 22-től, 2012. december 26-ig, továbbá 

2012. december 30-tól és 2013. január 01-ig  az intézmény  
ZÁRVA tart!

Karácsonyi gondolat 

Az intézményünk kollektí-
vája nevében ez úton sze-
retném köszönetemet kife-
jezni a Tisztelt Lakosságnak, 
hogy figyelemmel kísérte 
Mohácsy Ferenc Faluház 
– IKSZT Szociális   Gondo-
zási és Sportolási  Központ 

Megjött a Télapó

Beder Tibor erdélyi író 
mesélte a következő tör-
ténetet egyik író olvasó 
találkozóján bevezető 
gyanánt. Az apuka mosta, 
törölgette az új autóját. 
Közben a kisfia egy szög-
gel jeleket karcolt az autó 
oldalára. Amikor az apa 
ezt észrevette mérgében 
a keze ügyébe került csa-
varkulccsal ráütött a fiú ke-
zére. Olyan súlyos sebet ej-
tett a gyerek kezén, hogy 
az egyik ujját amputálni 
kellett. A kórházban a ma-

gához térő kisfiú megkér-
dezte az apját: Mikor fog 
az ujjam kinőni? Az apa 
nem tudott mit mondani. 
Mardosó lelkiismerettel 
ment haza, ahol megnézte 
a karcolást az autón. „Sze-
retlek apa!” olvasta szé-
gyenkezve.

Ez a történet arra akarja 
felhívni a figyelmet, hogy 
napjainkban az emberek 
elsősorban a tárgyakat, au-
tókat, szép ruhát, telefont 
stb. szeretik és nem az em-
bertársaikat. Ilyenkor kará-

csony előtt talán nem árt 
elgondolkodni azon, hogy 
a tárgyak pótolhatók, de 
az elmulasztott meghitt 
pillanatokat sosem lehet 
pótolni. Így karácsony 
előtt is, ne elsősorban az 
ajándékokra, tárgyakra 
gondoljunk, hanem szeret-
teinkre, ismerőseinkre, az 
EMBEREKRE.

Béküljünk meg önma-
gunkkal, (szeressük, fogad-
juk el önmagunkat is) és 
szeressük az EMBEREKET!

Ártim János

egész évi munkáját. Kívá-
nom, hogy a közelgő ün-
nepeket töltse mindenki a 
szerettei körében békében, 
boldogságban, egészség-
ben.

Bízzunk abban hogy az új 
esztendő kevesebb  aka-

dályt gördít az utunkba, 
mint amennyivel ebben az 
évben meg kellett birkóz-
nunk. Mindannyian bízzunk 
a szeretet, a segítőkészség, 
a jóakarat és az egymásra 
figyelés jótékony erejében.

Bornemisszáné 
Varga Ilona

Szánon jött. A hegyeken    
fenyők búcsúztatták.
Zsákját tükrös hegyi tón,
vízi lányok varrták.

Medvék mézet gyűjtöttek
nyár derekán néki.
S egy kosárban áfonyát
küldött az ősz néni.

Piros szemű mókusok
mogyorója csörren.
S megcsendül a kicsi szán
csengője a csöndben.

Itt van már az udvaron.
Toporog a hóban.
Teli zsákja a tiéd,
dúskálhatsz a jóban.

  (Gazdag Erzsi)



2012. december 3. oldalÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda 

Egészséges csemeték

Matematika verseny

Iskolai programjaink
December 21. Karácsonyi Ünnepség, utolsó tanítási nap.  
Január        3. csütörtök: első tanítási nap.

SZAVALTUNK

November 29-én csütörtö-
kön megtartottuk az isko-
lában a már hagyományos 

szavalóversenyt a 3-4. osz-
tályosok részére. Sok szép 
és vidám verset hallhattak 

az érdeklődők a 29 szerep-
lőtől.

Mindenki kapott Füredi Já-
nos polgármester úrtól egy 
tábla csokoládét az ügyes 
szavalásért, és a zsűritől egy 
emléklapot, a helyezettek 
pedig még egy-egy könyv-
vel lettek gazdagabbak.

I.    helyezett   Rácz Beatrix 
Tímea  3. oszt.

II.   helyezett   Bozó Niko-
lett  3. oszt.

III.  helyezett   Tatár Aman-
da 4.oszt.

Különdíjban részesült: 
Béni Alexandra 3. oszt. 
Szöllősi Csaba 3. oszt. 

KI MIT TUD?  A Népfőiskolán

A Népfőiskola november 14-15-én ismét 
teret, szállást és étkezést biztosított sok 
tehetséges alsó és felső tagozatos kistele-
pülésen tanuló gyereknek, hogy megmu-
tassák egymásnak, Ki Mit Tud? Ebben az 
évben 120 tanuló vett részt a versenyen, s 
a műfajok (vers, mese, próza, zene, tánc, 
hangszeres zene), a produkciók sokszínű-
sége biztosította a kellemes időtöltést a 

résztvevők számára.
Iskolánkat képviselő tanulók idén is szép 

sikereket értek el. Béni Alexandra, Vezse-
nyi Viktória duó népdaléneklésben az első 
helyen végzett. A 7.-8. osztályos lányok,

Bús Kira, Balogh Dalma, Sallai Lilla, Mészá-
ros Emma, Tormási Izabella, Sebők Anikó, 
Völgyesi Andrea táncos produkciója a má-
sodik helyezést ért.

BARANTA (ősi magyar harcművészet)

Ebben az évben kezd-
tük el a baranta oktatását 
és már november 24-én 
nálunk rendezték a ba-
rantások megyei találko-
zóját. A három hónapos 

felkészülés meghozta az 
eredményt a fiataljaink 
számára, akik a rövid idő 
alatt szépen felkészültek. 
Többen is értek el helye-
zéseket. 

Lovasvilágkupa

FOCI
Ballószög adott helyt a Kecskemét környéki iskolák ma-

tematika versenyének. Iskolánkat 5.o. Németh Viktor (2. 
hely), 6.o. Józsa Gábor (3. hely), 7.o. Vörös Noémi, 8.o. Né-
meth Norbert képviselte.

Helvécián rendezték meg 
a hagyományos négycsapa-
tos labdarúgó tornát. Leg-
jobban  a 2003-2002-ben 
születettek szerepeltek, 2 
helyezést értek el. A 2000-
2001-es és a 1999-1998-as 
születésűek egyaránt har-
madik helyen végeztek. 

Ártim János igazgató

November 30-án 50 tanulónk tekinthette meg a Budapest Sportarénában zajló világ-
kupán, a lovasbemutatókat és lovasversenyeket. Ebben az évben is elsősorban a hulla-
dékgyűjtésben jeleskedő 4. és 6. osztályos tanulók vehettek részt az eseményen. Felejt-
hetetlen napot töltöttünk a lovak csodás világában.

Az „Összefogás a bá-
rányhimlő ellen program” 
pályázatként, de későn ju-
tott el hozzánk. Úgy gon-
doltuk, hogyha már nyerni 
nem is tudunk vele, akkor 
is érdemes kérni a tájékoz-
tató anyagot és a dvd-t, 
valamint megszervezni a 
szülők számára is a tájé-
koztatást, hiszen nem is-
merjük a következménye-
ket, a szövődményeket, 
amit a bárányhimlő okoz-
hat. A mai napig is az az 
elterjedt nézet, hogy a bá-
rányhimlőn jobb mielőbb 
túljutni, védetté válni.

Az oktató és tájékoztató 
anyagot ingyenesen kap-
tuk az Egészséges Ifjúsá-
gért Alapítványtól, amely-
nek dr. Czeizel Endre az 
elnöke. Védőnőnk Béres 
Erzsébet volt olyan ked-
ves, hogy elvállalta a szak-
mai tájékoztatást a szülők 
számára ezen a délutánon, 
november 21-én, szerdán. 
A dvd megtekintése után, 
amely szövődményes ese-

tekről szólt, elmondta a 
bárányhimlőről való tud-
nivalókat, valamint, hogy 
miért és hogyan védjük 
meg gyermekeinket, mit 
tehetünk a bárányhimlő és 
szövődményei ellen.

A bárányhimlő a meg-
betegedések 70%-ában 
a bölcsődés és óvodás 
gyermekeket fertőzi meg, 
de ebben a korban sem 
veszélytelen. 10-ből egy 
betegnél szövődmény lép 
fel. A fertőzést vírus okoz-
za, ami cseppfertőzéssel 

terjed. Rendkívül ragályos, 
ezért közösségbe kerülés 
után a gyermekek nagy 
része átesik rajta. Máso-
dik, ill. harmadik családtag 
fertőzése rendszerint sú-

lyosabb lefolyású, hosszabb 
ideig tart, jóval, több hó-
lyaggal is jár. Ha az óvodás 
gyermek védőoltást kap, ez-
zel megelőzhető, hogy a ki-
sebb testvérét megfertőzze, 
aki esetleg kora miatt még 
nem kaphat védőoltást.

A bárányhimlő szövőd-

ményei lehetnek: hólya-
gos bőr felülfertőződése, 
kisagyat érintő jóindulatú 
gyulladás, amely hetekig 
tartó mozgás-koordináci-
ós zavarral járhat, súlyos 
szövődmény lehet a tü-
dőgyulladás, szívizom-, 
máj-, vagy izületi gyul-
ladás, ritkább de veszé-
lyesebb szövődmény az 
agyvelőgyulladás, amely 
késői idegrendszeri ma-
radványtüneteket ered-
ményezhet. Nemcsak az 
immunhiányos, de a bá-

rányhimlőt megelőzően 
teljesen egészséges gyer-
mekeknél is léphet fel 
szövődmény, tehát érde-
mes a megelőzést, a vé-
dőoltást választani.

A bárányhimlő elleni 
tájékoztató füzeteket 
igyekeztünk mindenki-
nek eljuttatni, azoknak is 
akik nem tudtak eljönni, 
valamint ezzel együtt Dr. 
Lenkei Gábor „Egészséges 
csemeték” című köny-
vecskéjét is, amelyet szin-
tén ingyenesen kaptunk 
a „Jog az egészséghez” 
egyesülettől. Jó szívvel 
ajánlom mindenkinek el-
olvasni, mert a méreté-
hez képest nagyon sok 
információt ad arról, ho-

gyan tudjuk gyermekink, 
és saját testünket is minél 
tovább egészségesen mű-
ködtetni. Néhány nagyon 
lényeges dolog:

- megfelelő folyadékbe-
vitel, naponta minimum 2 
liter, gyermekeknél még 
több, hogy a szervezet 
ne öregedjen jobban a 
kelleténél, ne legyünk 
fáradtak, gyengék, meg-
maradjon szellemi telje-
sítőképességünk, tudjuk 
figyelni

- cukros üdítők kárté-
kony hatásai, egyetlen 
dl. üdítő kb. egy csapott 
evőkanál cukor bevitelé-
nek, felel meg

- nagyon fontos segéd-
anyagok a szervezet jó 
működése számára a vi-
taminok, ásványi anyagok 
és nyomelemek.

Mi ebből ezen a délutá-
non a vitaminokat emeltük 
ki egy kicsit jobban azzal, 
hogy a délelőtt folyamán 
a gyermekekkel gyü-
mölcs- és zöldségsalátát 
készítettük, amelyeket a 
szülőkkel együtt fogyasz-
tottunk el. A gyerekek 
nagyon élvezték, hogy ők 
is segítettek, sokkal szíve-
sebben is ettek belőle, és 
bízunk benne, hogy egy 
kicsit mi is ráirányítottuk 
a figyelmet egészségünk 
megőrzésére.

Szmetena Katalin



4. oldal 2012. decemberÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Egészségügy

Influenza elleni védőoltás
Kinek érdemes beadatni?
Ősz végén, télen meg-

kezdődik az influenza sze-
zonja. Aki biztos védettsé-
get szeretne a vírusokkal 
szemben, idejében oltassa 
be magát! Főleg az idősek-
nek, a krónikus betegek-
nek és a munkájuk során 
sokakkal kapcsolatba ke-
rülő embereknek ajánlott 
a védőoltást beadatni.
Mikor alakul ki a védett-

ség?
A legjobb kora ősszel be-

adatni a védőoltást, mivel 
a védettség kialakulásához 
szükség van két-három hét-
re. Ez azért is célszerű, mert 
a hideg idő beköszöntével, 
sokan elkapnak valamilyen 
fertőzést, náthavírust, stb., 
és ez lehetetlenné teszi az 
oltóanyag beadását.

Szeptember és október a 
védőoltás beadásának leg-
ideálisabb időszaka.

Az oltást évente újra be 
kell adatni.
Miért hasznos a védőol-

tás?
A náthát és az influenzát 

is vírusfertőzés okozza, de 
az influenza lefutása sok-
kal súlyosabb, mint egy 
banális nátháé. Szokatlanul 
magas láz, fejfájás és gyen-
geségérzet az influenza 
velejárói.

Ami igazán veszélyessé 

teszi az influenzát az, hogy 
a vírus képes évről évre 
változni, mintha mindig új 
ruhát öltene. Így immun-
rendszerünknek újra és újra 
meg kell birkóznia vele.

A vírus ráadásul igen 
fertőzőképes, és gyorsan 
terjed a szervezetben. Szö-
vődménye lehet arcüreg-
gyulladás, bronchitis és a 
legnagyobb veszélyt jelen-
tő tüdőgyulladás. Ezek mi-

att a szövődmények miatt 
lehet az influenza életve-
szélyes is.
Kinek érdemes beadat-

nia az oltást?
Minden 60 év fölötti sze-

mélynek, mivel az életkor 
előre haladtával gyengül az 
immunrendszer. Azoknak a 
gyerekeknek és felnőttek-
nek, akiknek van valami-
lyen alapbetegségük: szív- 
és érrendszeri betegségek 

(például magas vérnyomás, 
érelmeszesedés, szívkoszo-
rúér betegség) krónikus tü-
dőbetegség, COPD, asztma, 
krónikus neurológiai beteg-
ség (pl. szklerózis multiplex), 
anyagcserezavar (pl. dia-
bétesz, máj- és vesebeteg-
ségek). Ajánlott beadatni a 
védőoltást HIV-fertőzöttek-
nek, leukémiás betegeknek 
és szervátültetésen átesett 
pácienseknek. 

Kórházi dolgozóknak, idő-
sek otthonában dolgozó 
ápolóknak, orvosoknak. 

Kismamáknak is javasolt 
az oltás, illetve azoknak, 
akik babát terveznek. 

Azoknak az embereknek, 
akik rendszeresen nagyobb 
közösségekkel érintkez-
nek, és emiatt nagyobb 
veszélynek vannak kitéve, 
valamint megfertőzhetnek 
másokat: tanárok, buszso-
főrök, áruházi dolgozók, 
egészségügyi dolgozók. 

Célszerű továbbá beadat-
ni az oltást akkor is, ha 
külföldre utazik. (Az ázsiai 
országokból ismert madá-
rinfluenza vírussal szem-
ben az oltás nem nyújt vé-
dettséget, mégis ajánlott 
beadatni, ha ezekbe az 
országokba utazunk.)
Mi a teendő, ha jelent-

keznek az influenza tü-
netei, de nem adattuk be 
a védőoltást?

Ma még kevés gyógy-
szer áll rendelkezésünkre 
a betegség kezelésében. A 
neuramidáz-gátló blokkol-
ja a neuramidáz enzimet, 
aminek fontos szerepe 
van az influenzavírus ter-
jedésében. A gyógyszer al-
kalmazását az első tünetek 
jelentkezése után a lehető 
leghamarabb, legfeljebb 
48 órán belül meg kell kez-

deni. A szer enyhíti a tüne-
teket és segít a betegség 
gyorsabb leküzdésében.
Gyerekeknek is beadha-

tó a védőoltás?
A legfontosabb, hogy a 

szülők oltassák be magu-
kat, és a kisbaba vagy a 
nagyobb gyermek ne kap-
hassa el tőlük a fertőzést. 
Hat hónapos kor előtt nem 
adható be az oltás. Gyer-
mekeket 6-35 hónapos kor 
között speciálisan gyerme-
keknek készült vakcinával 
lehet, sőt ajánlott oltani, 3 
és 12 éves kor között a ha-
zai vakcina fél adagja vagy 
speciálisan gyermekek szá-
mára készített oltóanyag 
adása javasolt.
Lehetséges mellékhatá-

sok
A védőoltás általában 

nagyon jól tolerálható. A 
tűszúrás helyén enyhébb 
elváltozás, hőemelkedés, 
levertség vagy gyomor-
bélrendszeri panaszok je-
lentkezhetnek. 

Az orvosi rendelőkben 
a betegektől könnyen el 
lehet kapni a különféle 
cseppfertőzéssel terjedő 
betegségeket, ezt sokan 
tévesen az oltás mellékha-
tásának tudják be.

 Dr.Dull István
háziorvos

Most, az adventi várakozás időszakában, december 
15-én tisztelettel köszöntjük a 65 év feletti időseinket, 
hiszen az idős kor megélése is egyfajta várakozás, 
amit sokan nem élhettek meg közöttünk. Gondol-
junk csak bele: melyek azok a jellegzetes élethelyze-
tek, amelyek meghatározzák az idősek mindennap-
jait? Nekik szembe kell nézniük azzal, hogy csökken 
testi erejük, munkabíró képességük, elveszíthetik 
bizonyos készségeiket, gyakran betegszenek meg, 
lehetne még folytatni a sort… Nem könnyű feladat 
idősnek lenni, és ezeket az élethelyzeteket elfogad-
ni, ezekkel együtt élni. Mindez nem egyik napról tör-
ténik a másikra, hanem a megélt idő folyamán alakul 
ki. 
Emlékezzünk csak vissza, miközben szüleink mun-

kájuk miatt távol voltak, a nagyszüleink vigyáztak 
ránk. Eközben a nagyszülők és köztünk, unokák kö-
zött pozitív cinkosság jött létre és egy mélyen neve-
lő hatású együttműködés. Az ilyen kapcsolatban a 
nagyszülő nem szabályokat mond, s nem tanításo-
kat osztogat, hanem a saját élettapasztalatát adja át. 
Az idősek beszélnek a gyerekeknek a szenvedésről, 
betegségről, illetve adott szófordulattal a halálról is, 
ami az emberi élet természetes velejárója. A gyer-
mek számára ez nagyon fontos és alapvető informá-
ció, mivel az élet teljes valóságát kel megismernie. 
Most főként a fiatalabb generációhoz szólók, hogy 

hívjuk meg idős rokonunkat, ismerősünket egy-egy 
órára, hogy meséljenek a hagyományaikról, régi szo-
kásaikról, élettörténetükről vagy mesterségükről, 
mely által átadhatják örökségük kincseit. 
A fiatalabb generációt, akikkel idősek élnek együtt, 

arra bíztatom, hogy ne akarják megváltoztatni az 
idős ember szokásait, ne akarják átnevelni, hanem 
legyen az idősekhez kedves szavuk, türelmük és 
meghallgatásuk.
Az egyik barátnőm, a minap még meghatódva mu-

tatta személyre szóló meghívóját és mondta: ide el 
kell mennem. Én is biztattam, hogy jól fogja érezni 
magát.
Füredi János polgármester köszöntője után a csicser-

gő óvodások és iskolások műsorral kedveskedtek. Az 
ünnepi ebéd elfogyasztása közben előjöttek a régen 
megélt emlékek, amit a Kincses Színház nosztalgia 
műsora követett. És lám mindenkit mosolyra derí-
tett, életünk nehéz fintorságai. Egy kellemes nap 
volt, sok-sok vidámsággal.  

Dolgozzunk együtt azon, hogy az idős emberre 
évente ne csak egy napig irányuljon a figyelmünk. 
Az idősek az év minden napján érezzék a család, a 
társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség 
van az évek során felgyűlt tapasztalatokra, a meg-
élt helyzetekre, melyek nem sűríthetők egyetlen el-
mondott történetbe. 

Borsodi Pálné

Gyulai Jánosné: 
Idősek köszöntése

„Köszöntünk most minden időset, ki élhet
Ebben a helységben, csendes békességben
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort,
Hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy jó. 

Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,
Drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell, mert dolgos két kezük
Elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül. 

Legyenek boldogok s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.”

Tiszteljük idős embertársainkat
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Vallási élet

Civil szervezeteink életébõl

Egység a sokféleségben
„Protestáns egyházi kö-

rökben minden évben 
megünneplik a Reformáció 
kezdetének napját, október 
31-ét. Már 495 éve annak a 
történelmi eseménynek ami-
kor 1517-ben ezen a napon 
Luther Márton ágostonrendi 
szerzetes, teológiai tanár, 95 
tételét kifüggesztette a né-
metországi Wittenberg vár-
temploma ajtajára, amivel 
jámborul teológiai vitát kí-
vánt kezdeményezni s akara-
ta ellenére lett belőle egyház 
és világtörténelmet megha-
tározó esemény. Előbb egyre 
élesedő vita az Egyházon be-
lül, majd politikai csatározás, 

végül második egyházszaka-
dás, az első után melyben a 
keleti, orthodox egyházak 
szakadtak el a nyugati, ró-
mai egyháztól 1054-ben. Az 
Egyház történelme folyamán 
meg-megújult. Ilyen volt az 
első Jeruzsálemi Zsinat (Ap. 
Csel 15), ahol az apostolok 
döntöttek az úgynevezett 
pogány népek misszionálá-
sa tekintetében, a zsidóság 
közötti munkájuk mellett. 
A hét egyetemes vagy öku-
menikus zsinatokon fogal-
mazták meg a keresztény hit 
alapját képező hittételeket, 
és a különféle felekezetek 
közti toleranciát, valamint az 

együttműködés előmozdítá-
sát. (Első niceai zsinat, 325; 
Első konstantinnápolyi zsi-
nat, 381; efézusi zsinat, 431; 
kalcedoni zsinat, 451; Máso-
dik konstantinnápolyi zsinat, 
553; Harmadik konstantin-
nápolyi zsinat, 680; és a má-
sodik niceai zsinat, 787). Ide 
tartozik az előreformátorok 
munkássága is. (Vald Péter 
(1140-1218) Franciaország-
ban; John Wycliffe (1324-
1384) Angliában; Husz János 
(1369-1414) Csehországban 
és G. Savanarola (1452-1498) 
Olaszországban).” 

(Részlet 
Dr. Pungur József írásából)

A gazdaköri névnapról tért 
az égiekhez

Súlyos betegség következtében elhunyt
Kókai Sándor

az Ágasegyházi Polgárőr Egyesület Elnöke.
Szívvel, lélekkel vezette 
a Polgárőr Egyesületet,

megtett mindent azért, hogy községünk 
lakossága biztonságban tudja magát.

EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK

Ágasegyházi Polgárőr Egyesület

Ágasegyháza lakosainak 
biztonságára önként vállalt 
szolgálattal polgárőrök vi-
gyázzák. Teszik mindezt sa-
ját szabadidejük terhére, el-
lenszolgáltatás nélkül. Tették 
mindezt  Kókai Sándor veze-
tésével, akit az Isten is erre a 
posztra teremtett. Nyugdíjas 
lévén volt ideje arra, hogy 
teljességgel el tudja látni a 
polgárőrség nem kevés fel-
adatát. A polgárőrök tisztel-
ték, elfogadták utasításait.

Egészségi állapota megkí-

vánta, hogy naponta több-
ször kerékpározzon, így 
szemmel tudta tartani Ágas-
egyháza házait. Mivel sok 
idős ember él településün-
kön, fokozottan vigyázott 
rájuk, figyelmeztetve őket, 
ne engedjenek be senki ide-
gent semmilyen indokkal. 
Bármikor fel lehetett hívni, 
ha gyanús személyek vagy 
autók jelentek meg. Ha 
árusokról volt szó bekísérte 
őket regisztrációra az önkor-
mányzathoz, ha nem voltak 

hajlandók,  akkor kikísérte az 
Ágasegyháza tábláig.

Tagja volt a gazdakörnek. 
Kerékpározását a gazdaköri 
meghívók kihordására is al-
kalmazta.

Nagyon szeretett autót ve-
zetni. Lehetett rá számítani 
ha valakinek valamilyen ok-
ból sofőrre volt szüksége.

Nagyon aggódtunk amikor 
lábát amputálni kellett, de 
a pozitív hozzáállása láttán 
megnyugodtunk. Zavarun-
kat ő oldotta amikor meg-
látogattuk. Elektromos jár-
művével már el tudta hagyni 
otthonát, megszűnt a be-
zártság érzése, ami még lába 
hiányánál is jobban kínozta. 
Idén eljött a közös névnapra 
a gazdakörbe ahol jól érezte 
magát. Innen ért haza ami-
kor lakása kapujában rosszul 
lett. Már nem lehetett rajta 
segíteni hiába próbálták a 
mentősök is és az őt hazakí-
sérő Erzsike is.

Nagyon hiányzik  jelenlé-
te. Reméljük fentről vigyáz 
ránk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kecskeméti  Csoportja  

2013. január 12-én szombaton 
de. 10 órától  déli 12 óráig 
 ingyenes ruhaosztást tart 
a plébánia közösségi termében.

A Keceli Flóra 
Virágfesztiválon jártunk

Kedves Olvasó!

Nagyon hideg reggelre 
ébredtünk december nyol-
cadikán. Ha nem lebegett 
volna előttünk, hogy egy 
órán belül virágos tavasz-
ban találjuk magunkat, 
aligha mozdultunk volna ki 
meleg otthonainkból.

Kilenc órakor indult klu-
bunk kis csoportja a nagy 
rendezvényre. Az út kel-
lemes beszélgetéssel, vic-
celődéssel gyorsan eltelt. 
A keceliek jól tudják, hogy 
ha csak három napra is, de 
visszahozzák a tavaszt vi-
rágpompájával együtt, és a 
látogatók kellemes órákat 
töltsenek el együtt ezeken 
a napokon.

Megérkezésünkkor már 
sok vendég volt a több 
helyszínen rendezett kiál-
lításon és vásáron. A gyö-

nyörű vágott, cserepes, szá-
razvirágok látványa mellett 
kulturális programokkal 
kedveskedtek a vendégek-
nek. Sőt, borkóstoló, cse-
répvásár, kisállat-kiállítás is 
várta a Kecelre érkezőket.

A fazekasok kiállítását 
néztük meg legelőször. A 
kiállított tárgyak lélegzet-
elállítóan szépek voltak. 
Bőven volt karácsonyi kel-
lék is: cserépből készült ad-
venti gyertyatartó, cserép 
fenyőfadíszek és egyéb ap-
róságok. De a legszebbek 
a hatalmas, míves korsók, 
cseréptálak és a ma divatos 
cserép sütő-és főzőedé-
nyek.

Ezután a tornacsarnokba 
vonultunk át, ahol várt ránk 
a virágözön. Nem tudnánk 
felsorolni, hogy hány fajta 

virágot csodálhattunk meg. 
A kiállítók (versenyzők) 
fantáziája kimeríthetetlen, 
pl.: kagylóhéjba ültetett 
kövirózsa, fából készült 
kisvonat felvirágozása stb. 
Egy tíz méteres, gyönyörű-
en feldíszített karácsonyfa 
szinte vonzotta a tekinte-
tünket, majd a 

rózsák sokfélesége, a szá-
razvirág kompozíciók, a mi-
kulásvirágok és egyéb élő-
virágok ejtettek ámulatba 
bennünket. Ebben a terem-
ben kaptak helyet a pálin-
kafőző-készülékek bemu-
tatása is, melyek láthatóan 
felkeltették az érdeklődést. 
Nagy volt itt a nyelvzavar, 
sok volt a külföldi vendég.

Az iskola tantermiben és 
folyosóin is sok kereskedő 
kínálta portékáit, a szalon-
cukrot, a mézet, a könyvet, 
a fafaragást, a ruhaneműt 
stb. Üde színfolt volt Nagy 
Natália (Nagy Bandó And-
rás lánya) saját meseköny-
vének dedikálása. Nagyon 
kedvesen, minden vevőnek 
névre szólóan, kis rajzzal dí-
szítve látta el kézjegyével a 
mesekönyvet.

Délben elkezdett esni a 
hó, fújt a szél, és nagyon hi-
deg volt. Együtt éreztünk a 
szabadban gesztenyét sütő 
emberrel, a cukorkaárussal, 
a kürtőskalács-sütővel, de 
még a Mikulás-fogat lo-
vacskájával is, akinek utasa 
nem lévén, álldogált a hi-
deg hóesésben.

Elbúcsúztunk Keceltől és 
két órakor hazaindultunk. 
Kriszta jó sofőr, kellemes 
útitárs volt, mindent kö-
szönünk neki. Bár rengeteg 
szépséges virágot láttunk, 
de nekünk mégis a hűség 
jelképe, a nefelejcs marad a 
legszebb.

Szórád Istvánné 
krónikás

Amikor ezt a lapot kézbe 
veszi még adventben járunk, 
és a közeledő Karácsony-
ra gondolunk. A karácsonyi 
készülődés lázában élünk, 
tervezünk, kinek mi legyen 
a meglepetés a fa alatt, vagy 
mi legyen a karácsonyi va-
csora stb. Gyakran halljuk a 
megjegyzést „ez a karácsony 
szegényebb a korábbiaknál, 
válság van”. Az ünnep iga-
zi gazdagságát az ünnepelt 
esemény adja. Gyermekként 
közénk jön a mindenség te-
remtője, emberré lesz a lát-
hatatlan Isten. Közel akart 
jönni hozzánk. Ő maga a mi 
legnagyobb ajándékunk, a 
Karácsony igazi gazdagsága. 

Válság ide, válság oda Ő a 
miénk lett. Az összes bevá-
sárló központ felkínált árú 
készlete sem mérhető össze 
ezzel a gazdagsággal: „Ve-
lünk az Isten”. A legmélyebb 
magányban élőkkel a hét-
köznapok gondjaival küsz-
ködőkkel. Közösen merjünk 
elindulni a karácsonyi pász-
torokkal, hogy felkeressük 
és rátaláljunk karácsony igaz 
kincsére. Kérjük a világ urát, 
hogy gyújtsa meg lelkünk-
ben a szeretet lángját és azt 
helyezzük el családunk kará-
csonyfája alá. Hiszem, hogy 
elfeledve a világ összes búját, 
baját, képesek leszünk „Mi 
Emberek” az Istennel együtt 

szeretni, ahogy azt Wass Al-
bert írta: 
„Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel …!”

Így kívánok minden ágas-
egyházinak Istentől megál-
dott karácsonyt és békés új 
esztendőt.

Karácsonyi miserend: dec. 24-
én éjfélkor, 25-én  és 26-án  de. 
fél 9-órakor kezdődik szent-
mise templomunkban.  Az év 
végi hálaadást pedig dec. 31-én 
du. 3-órakor kezdjük.

Farkas János plébános
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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
Tűzoltóság központi ügyelet: 105

INTÉZMÉNyI ELÉRHETŐSÉGEK MUNKANAPOKON

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

Fogorvosi Rendelő: 
Ágasegyháza, Árpád krt. 24.

A helyi fogorvosi szolgálat
fogorvos hiányában szünetel
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.: 76/200-064
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Karácsony

Fogyatékos emberek világnapja Luca napja 
Dömötör Tekla: Magyar népszokások (részlet)

Téli napforduló

Petőfi Sándor: A naphoz 

Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Em-
berek Nemzetközi Világnapjává nyilvánította 
1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, 
betegség, katasztrófa következtében fogya-
tékossá váltak problémáira.

„Ó, milyen volt a mosolya! Akárcsak 
A kihűlt láva-táj szüret előtti, 
Kínálkozó, önfeledt ragyogása, 
A földi boldogság ígérete. 
Kérdő szeme, kérdőn kinyújtott ujja 
Sem volt már gyermeki, hanem a minden 
Titok előtt fájó kíváncsiság. 
Ha nem-et intett, maga a titok, 
A szerelem volt, az elérhetetlen, 
A nem-et mondva is fájdalmas, édes, 
Minden, amit az élet megtagad, 
A meg kell halni termékeny tudása. 
És az igen! Ahogy valakihez 
Odaszaladt, kezét kezembe adta, 
Tekintete, a nyílt, a védtelen, 
Ajándék volt, biztonság, bizalom, 
Hogy ember és ember közt van remény.” 

Vas István: A süketnéma kislány (részlet)

„Panaszom van kelmed ellen, 
Hallja kend, nap uram! 
Mi dolog az, sugarával 
Bánni olyan fukaran? 
 
Elballag kelmed fölöttem 
Minden istenadta nap, 
Kis szobám kelmedtől mégis 
Egy sziporka fényt se kap.” 

„Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek 
segítségével karácsony böjtjén felismerik a boszorkányo-
kat. Alig van olyan falu, ahol nem ismerték a Luca szé-
kéről szóló babonás történeteket. A lucaszéken készítője 
mindennap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen karácsony 
estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, és 
ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szar-
vat hordanak. Utána azonban menekül haza, különben 
széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór el az 
úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s 
így a történet hőse megmenekül a bosszújuktól.”

Karácsonyról hallván, a csillogó díszű, kivilágított fenyő 
képe jelenik meg először lelki szemeink előtt. Régebben 
a fenyőt nyalánkságokkal, almával, naranccsal aranyozott 
dióval, tarka papírdíszekkel és – láncokkal ékítették, te-
tején csillagba foglalt angyal – vagy kis Jézust tartó Má-
ria-képpel koronázták. Gyertyáit először december 24-én 
este gyújtották meg, utoljára rendszerint vízkeresztkor. 
Úgy tudjuk, nálunk Brunswick Teréz grófnő állíttatott 
először karácsonyfát, 1825-ben. A szokás Németország-
ból indult ki. A róla szóló első írásos beszámoló 1605-ből, 
egy strassburgi polgár tollából ered, de ábrázolását már a 
XVI. századból ismerjük. Egy legenda Luther Mártonnak 
tulajdonítja a karácsonyfa föltalálását. Annyi mindeneset-
re igaz, hogy elterjesztése a német lutheránusok érdeme, 
akik – talán a katolikus rítusokkal való szembefordulásuk 
kifejezéseképpen – adtak így új, keresztény értelmet a 
fenyővel kapcsolatos, néphagyományban továbbélő régi 
pogány germán hiedelmeknek. Sokáig nem terjedt el min-
denütt, néhol ma is más örökzölddel: magyallal, fagyöng-
gyel, borostyánnal díszítik az otthonokat, de az a szokás, 
hogy a téli napfordulót és az újévet zölddel köszöntsék, 
egykor Európa-szerte általános volt.

(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

Angol nyelvi fejtörő általános iskolásoknak

Múltunk – Tudja-e?
1. Ki volt a vezetője a helyi ÁFÉSZ Iparcikk üzletének!
a. Varga János  b. Bolyki János  c. Szűcs Gábor

2. Ki nem volt a Diákönkormányzat vezetője?
a. Lehoczkiné H. Zsuzsa     b. Szórád István     c. Ártim János

3. Ki nem volt a helyi vasútállomás főnöke?
a. Bíró Zoltán     b. Badényi István     c. Kiss Tibor

4. Ki volt az a sándortelepi tanár, aki népdalkört szervezett?
a. Ballun Tibor     b. Martonosi Istvánné     c. Juhász János

5. Melyik pedagógusnak nincs sírja az ágasegyházi temetőben?
a. Firtling Endre b. Kasza Mihály c. Mohácsy Ferenc

A pályázat beküldési határideje: 2012. december 30.
Helye: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára 6076 Ágas-

egyháza, Kossuth tér 2.  
November havi pályázatunk megfejtése: 1/a, 2/c, 3/b, 4/c, 

5/b, melyre helyes megfejtés sajnos nem érkezett.
Múltunk kutatásához kívánunk kellemes szórakozást.

Szórád István
ny.tanár

SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye 

próbára tudását!
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Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház  Könyvtára 6076 
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

A beküldés határideje: 2012. december 30.
November havi pályázatunk helyes megfejtője: Kovács 

Márta Ágasegyháza, Kossuth L. u. 28.    
A nyertesnek gratulálunk! 

November havi helyes megfejtőink: 
1. Kamasz Adrián Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
2. Kamasz Richárd Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
3. Kamasz Vivien Ágasegyháza, Fenyő u. 3.
4. Rácz Noémi Ágasegyháza, Rákóczi u. 36.
5. Rácz Tímea Ágasegyháza, Rákóczi u. 36. 
Nyerteseinknek gratulálunk!

Születetés:
Börönte Lili (Kiszi Klaudia)
 

Házasságkötés nem volt
 

Elhunyt: 
Sándor Vilmos Zoltán (76), 
Kókai Sándor (60)

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, boldog, új 

évet kívánunk olvasóinknak.
Szerkesztőség


