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„Hej, mostan puszta
ám igazán a puszta!
Mert az ősz olyan
gondatlan gazda:
Amit a kikelet
és a nyár gyűjtöget,
Ez nagy könnyelműen
mind elfecsérli,
A sok kincsnek a tél
csak hűlt helyét leli. „
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Petőfi Sándor:
A puszta télen
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Kedves Ágasegyháziak, Kedves olvasó!
Először is az Új Esztendőhöz kívánok mindenkinek nagyon sok
erőt, egészséget, kitartást és békességet. Ha nem is vagyunk gazdagok anyagi értelembe véve, azt
kívánom, hogy legyen ez az év az
egymás iránti tisztelet, szeretet,
megbecsülés a megértés és a békesség éve, hiszen Máté 5,9. versében is olvashatjuk, hogy „Boldogok a békességre igyekezők”.
Ismét egy évet magunk mögött
hagytunk, volt benne szép, jó és
volt benne kevésbé jó, adott esetben tragédia. Minden esetben
nehéz év volt a 2012. év. Ágasegyháza Község Önkormányzata
igaz, hogy a múlt évben nem tett
csodákat, de nem is képes erre.
A több típusú, társulási, iskolai,
kistérségi, óvodai átalakítások nagyon sok energiát felemésztettek.
Megvalósítottuk a Rákóczi úton
lévő szigetek kivitelezését. Az Iskola és Sportcsarnok beruházásainak
befejező szakaszai, elszámolásai
szintén a múlt évre nyúltak át.
A központi tér egyes kivitelezését, kerítés és térkő építéseit
szintén megvalósítottuk, melyeket nagyrészt közmunkásaink
végeztek.
A közmunka programban jelentős részt vállaltunk, átlagosan
15-18 fővel, megőrizve településünk rendjét, tisztaságát. Tisztességgel meg tudtuk rendezni
a Falunapot, ahol megemlékez-

tünk településünk önállóságának 60. évfordulójáról. Ez évben
rendezvényekkel ünnepeltük az
Ágasegyházi Általános Gazdakör,
a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, valamint a Boróka Népdalkör és Citerazenekar Egyesület alapításának
20. évfordulóját. Megtartottuk
méltó tisztelettel az Idősek napját, mely mindannyiunk számára
a legfontosabb rendezvényeink
közé tartozik.
Ami a legtöbbet jelent és az
egyik legnagyobb eredményként
könyvelhető el, az, hogy fizető
képességünket megőriztük. Fizetési előleget, hitelt nem kellett
felvenni. Nem csak hirdetjük és
számokkal támasztjuk alá, hogy
településünknek nincs adóssága,
nincs felvett hitele, hanem ez így
is van. Néhány millió tartalékkal
zártuk az évet, melynek a pontos
adatai a beszámolóban fognak
realizálódni. Ágasegyháza Község
vagyona az egyes beruházások
és ingatlan tulajdonban bekövetkezett aktiválásokat követően,
közel 100 millióval növekedett,
ami az utóbbi 10 év legnagyobb
eredményének számít. Régen
volt már, hogy az Önkormányzat
eredménye hasonló legyen, mint
a 2012. évi, amihez elismerem,
hogy népszerűtlen döntések is
kapcsolódtak egyes területeken
szigorításokkal fűszerezve.
2013. évre vonatkozóan sze-

retnénk folytatni a központi tér
és a határoló járdák részleges
építését, melynek a tervei elkészültek. Amennyiben lehetőségünket nem korlátozza semmi,
úgy a Kisfaludy utca szilárd burkolattal való megépítésére is sor
kerülhet. A Polgármesteri Hivatal
épületének az energetikai felújítását tervezzük, napelemes
beépítéssel, ha ez irányú pályázatunk eredményessé válik, amihez
a megfelelő önerő rendelkezésre
áll. Szeretnénk pályázati forrást
találni az Egészségügyi Intézményünk felújítására, hiszen saját
erőből ez szinte megoldhatatlannak tűnik.
Amit az egyik legfontosabbnak
látok, hogy megőrizzük pénzügyi
egyensúlyunkat a továbbiakban
is és ezt fogjuk elsődlegesnek
tekinteni bármilyen tervtől eltérően.
Sajnos közös Önkormányzati
Hivatal kialakítása lesz szükséges,
mert a 2000 főt településünk
nem éri el, illetve nem haladja
meg, de a terveket ez nem befolyásolja, hiszen Ágasegyháza,
mint Önkormányzat, önálló marad továbbra is. A közös Hivatal
iránya terjedelme, egyéb adatai
még nem ismertek, tárgyalások
egyeztetések alatt állnak.

Jászapátin történt. A hevesiványi
pusztára jártak ki a jószágok. Ez egy
nagy puszta volt. A legények kijártak legeltetni, még Szent Györgynap előtt. Oszt kinn is háltak. Szent
György-nap éjszakáján két nő járt
kinn a legelőn, fehér lepedőt húztak maguk utána harmatos gyöpön, oszt azt mondták:
- Felit viszöm, felit hagyom…
Az egyik legíny mög, mikor az
asszonyok elmöntek, oszt egy pokróccal szaladozott a járásban, oszt
ez mög azt mondta:
- Én mög elviszöm mind.
A többiek mög csak nevették. A
legény a pokrócot hazavitte, oszt
beletötte a jászolba. Az ű tehenük
rengeteg tejet adott. A többieké mög semmit. Mivel a tehenek
nem adtak sömmit, az embörök
összemöntek, oszt a gyerektűl
mögtudták, hogy mi történt Szent
György-nap éjszakáján. Akkor az
embörök elmöntek ahhoz a legényhöz oszt szétszaggatták apróra, oszt mindönki hazavitte a tehene elébe, oszt így adtak tejet az ű
teheneik is.

Farkas Miklós:
A tehén megrontása

Volt a szomszédunkban egy ember, Király Balázsnak hívták. Ez mög
tudta rontani a tehenet.
Volt egy asszony, a Bodzáné, aki
mög vissza tudta csinálni a rontást.
Hát egyször a csősz bátyám elmönt a Bodzánéhoz, oszt elpanaszolta nöki, hogy a tehene mög van
rontva. Amikor mögfejik, elszűrik a
tejt, utána túróvé válik.
Azt mondta az asszony, hogy ű
majd elmén hozzájuk. El is mönt. Ott
oszt bemönt az istállóba, oszt mögsímogatta a tehenet, valamit mondott neki, oszt volt nála egy nagy
kés, aszt mög kihajította az udvarra.
Azt mondta ekkor a csősznek, hogy
ma gyün ide egy ember, aki kötelet
kér magátúl. De ne adjon nöki, hanem szidja össze, mert ez az embör
rontotta mög a tehenit.
Alig, hogy az asszony elmönt,
oda is mönt hozzájuk a Király Balázs, oszt kötelet kért. Hej az öreg
csősz mög neki, úgy összeszidta,
hogy alig állt a lábán. El is kergette
a háztúl. Életében először gyütt a
házhoz, oszt akkor is kötelet kért.
Aztán oszt e tehén möggyógyult.

Farkas Miklós:
A boszorkány embör

Jászkocséron történt, hogy mikor a
templomot építötték, hát mindönkire kivötötték, hogy mennyi téglát
köll elhordani Kiskőrösről. Mindönkire háromszáz tégla esött.
Volt egy embör, akinek mög nagyon rosszak voltak a lovai. Neki
is köllött volna hozni a téglákat.
Hát, oszt panaszkodik az embör a
szomszéd embörnek, hogy mikorra
hordja el ű azt a sok téglát, hiszön
ötvenet se bír fölpakolni.
- Dehogynem – mondta a szomszéd -, elviszik azok…
Másnap aztán átgyütt az embör,
oszt hozott egy szöget. Hát, az mög
beleverte a kocsirúd végibe, az az
embör, persze boszorkány volt. Erre
a lovak, amik igen rossz bőrben voltak, kapartak ám.
- Mi a fene – azt mondja a gazda-,
mán még kaparnak is?
Alig bírt fölülni a kocsira, már is
csak úgy vágtattak! El is kerülte az
összes kocsit. Ű ért oda elsőnek. Fölpakolt oszt százat. Azok csak vágtattak vele. De szét is tört a kocsi.
A téglákat is mind szétszórták. Csak
az első kerékkel szaladtak haza a lo-
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vak. Akkor oszt átmönt a szomszéd,
kihúzta a szöget a kocsirúdból, oszt
mögszünt a nagy erő. A szögben
volt az erő.
Farkas Miklós:
A lovak megrontása

Jászkocséron történt, de régön ám,
még a nyolcvanas (1880) években.
Éppen István király napján volt. Gyütt
a bíboros egy nagy hintóval. Hát oszt,
mikor el akartak mönni a templomtúl, a lovak mögátalkodtak, oszt se
ide, se oda nem möntek tovább. A
kocsis oszt azt mondta a népeknek,
hogy erisszenek már el bennünket.
Azok mög kinevették.
Azt mondta akkor a kocsis: - Ereszszenek el, mert valaki mögjárja!
Erre leugrott a hintóról, oszt elővötte a bicskáját. Kinyitotta, oszt úgy
a nyitott bicskávala ló szügyének szaladt. Hát erre mög abban a percben
a bolt sarkánál egy embör a szöméhöz kapott. Hát, a szöme mög ki volt
szúrva.
Aztán oszt mindjárt elindultak a bíborosék, nem állta útjukat sömmi.
(Csulák Mihály gyűjtése,
19955-56.)
(Forrás: Bereznai Zsuzsanna:
Kecskeméti népi elbeszélések)
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Ágasegyháza Község Polgármestei Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Iskolánk 2013-ban

Ágasegyháza és Orgovány 2012. december 31-ig társult formában látta el az iskolai és óvodai feladatokat. 2013. január 01.
napjától lényeges változások következtek be.
A Törvény erejénél fogva a társulási forma megszűnt, melyet
felváltott az Állami fenntartás, valamint az Önkormányzati
működtetések rendszere, mely Ágasegyházára vonatkoztatva a következőképen alakult. Országos érvényű az, hogy az
Iskolák tekintetében alaphelyzetben az Állam a fenntartó és
egyben működtető is. Településünkön a szakmai irányítást, a
hozzárendelt pedagógus állományt, a kinevezéseiktől a bérkifizetésekig az Állam vette át, mint minden egyéb településen. A működtetést, mely magában foglalja az állagmegóvást,
felújítást, javítást, energiahordozók és egyéb szolgáltatások
finanszírozását, a takarítást, környezeti kialakítást, az-az mindazokat az ellátásokat, mely a zökkenőmentes iskolai működéshez szükségesek, külön lehetett kérelmezni a 3000 fő alatti
településeknek.
Mivel érzelmileg is nagyon kötődünk és kötődik Önkormányzatunk az Iskolánkhoz a gyermekeinkhez, pedagógusainkhoz,
így megkérvényeztük, hogy működtethessük iskolánkat.
A működtetéshez szükséges pénzügyi alapok természetesen rendelkezésre állnak.
(Egyéb települések az Állam felé fizetnek meghatározott
összegű működtetési hozzájárulást, mely esetenként elég
borsosnak tűnik.)
Gazdasági számítások sokasága elemzések halmaza és annak
bizonyítása, hogy erre Ágasegyháza képes, került csatolásra a
kérelemhez, bízva a pozitív bírálatban.
A Minisztérium úgy ítélte meg településünket, hogy az iskola
működtetésére az Önkormányzat alkalmas és erre bizalmat
kaptunk 2013. január 01. napjától.
Külön örömöt jelent számomra is az, hogy ezzel a bizalommal Bács-kiskun megyében összesen három település
büszkélkedhet, köztük Ágasegyháza. Bízunk benne, hogy
vállalt feladatainknak maradéktalanul eleget tudunk tenni,

hiszen eddig is ezt tettük közösen pedagógusainkkal gyerekeinkért, iskolánkért, mert az iskola a gyermekeké és Ágasegyházáé volt és lesz a jövőben is.

Iskolatej

Iskolás tanulóink részére 2012-2013-as tanév végéig az iskolatejet a továbbiakban is biztosítjuk.
A gyerekek 2dl 2,8%-os tejhez, vagy kakaós tejhez fognak
jutni naponta délelőtt.
Az idevonatkozó szerződés aláírásra került. Bízunk benne,
hogy az iskolatej a következő tanévben, tanévekben is biztosított lesz tanulóink részére, amit minden képen támogatni fog
Önkormányzatunk, hiszen egyre több gyermeknek tudunk
ezzel is örömet szerezni.

Szociális feladataink

2013. évtől sajnos egyes szociális és nem kötelező feladatok
támogatására központi támogatás nem lesz. Így településünkön is alkalmazni kell a kötelező feladatokon kívüli ellátások
megszüntetését. A továbbiakban, mint kötelezően ellátandó
feladatokat, a Házi segítségnyújtás, Étkeztetés, Családsegítés,
Gyermekvédelmi szolgáltatásokat látja el Önkormányzatunk.
A nem kötelező feladatokból 2013. évtől a Fogorvosi és a
Tanyagondnoki Szolgáltatást látjuk el. Mivel a finanszírozás
behatárolt, így a Jelzőrendszeres segítségnyújtást valamint a
Támogató szolgálat típusú szolgáltatás ellátását településünk
nem vállalhatja.
A továbbiakban sajnos a központi finanszírozások feladatokhoz kapcsolódnak, így csak a kapott pénzösszegből tudunk
gazdálkodni és csak a megfelelő feladatra lehet fordítani.

Idősek otthona

Egyes információk megvilágítása miatt, szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a múlt évben hallottunk arról, hogy
idősek otthonának tervezése van folyamatban településünkön, melyre vonatkozóan Önkormányzatunkat is megkereste

segédlelkészünk.
Az illetékes Egyházközségtől tájékoztatást kértem, melyre
vonatkozóan az alábbi hiteles információt kaptam:
Pál László 2012. december 01. napjáig segédlelkészként dolgozott Ágasegyházán és az Egyházközséget érintő nyilatkozat, idősek otthonát működtető szándék, kijelentés megtételére nem volt felhatalmazása egyház-főhatósági jóváhagyás
hiányában és nem tervezhette az idősek otthonának alapítását semmilyen ellátási formában.
Sajnos jellemző az emberiségre a hiszékenység és könnyen
bizalmunkba férkőzhet egy igazat nem mondó személyi erő,
aki megnyerően, mozgatórugóként próbál befolyásolni embereket, ez által a közösséget is megalázó, hátrányos helyzetbe hozza. Ezek miatt is szükséges, hogy a településünkön
belül tartsunk össze, ne engedjük, hogy kívülálló erő, belső
harmóniánkat, esetleg Egyházközségünket megalázza viselkedésével.
Sajnálom, hogy Pál László segédlelkészünk nem látja el feladatát a továbbiakban településünkön, ugyanis szerették munkáját és tisztelték személyét, településünkért szeretett volna
tenni. Esetenként, mint most is, csak eszközök vagyunk, egy,
a közösség számára kellemetlenségeket okozó cél megvalósítása érdekében, amiben sajnos olyan személyi erő eredőjének
részvétele valószínűsíthető, aki soha nem is tartozott lakosaink közé. Akinek a célja a megosztottság és a zavarkeltés,
aki jelenléte nem feltétlenül kívánatos településünkön. Itt természetesen nem a segédlelkészi funkcióra gondolok, hiszen
arra szükség van, arra inkább az áldozat szó lenne a helyes,
hiszen megtévesztően negatív irányú befolyásoltság alá esett,
ami kellő időben nem esett elemzés alá általa.
2012. december 01. napjától az Ágasegyházi Református
Egyházközségben Nagyné Igaz Melinda Sára látja el a helyettes lelkészi feladatokat, munkájához erőt, egészséget, kitartást
és Isten segítségét kérjük.
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Táncoló Pitypang és Ásító Felhő

Decemberben igen-igen besűrűsödtek a programok
a faluházban. A gyerekeknek és a felnőtteknek több
alakalommal is lehetőségük nyílt kulturált közösségi
összejöveteleken a kikapcsolódásra, vagy az ismereteik szélesítésére.

December elején Tinta Könyvkiadó képviseletében
ellátogatott hozzánk Kiss Gábor nyelvész-szótárszerkesztő. Az előadás alkalmával a gyerekek többek
közt szembesülhettek azzal, hogy mit mond az Értelmező szótár pl. a „piros” szóról. Kisebb fejtörést
okozott a diákoknak, hogy miként is magyaráznák el
a szó jelentést olyan személynek, aki még nem talál-

kozott az adott szóval. A „kutya” szó megértetését
már könnyebben oldották meg a fiatalok, hiszen „
az ember legjobb barátjáról” (a gyerekek szavaival
élve) mindenkinek volt elképzelése. Az idegen nyelv
tanulás fontosságára is felhívta a figyelmet a nyelvész
úr, sőt a szótárak kettő nagy csoportját is ismertette
a jelenlévőkkel. A diákok a Keresztnevek enciklopédiájának a segítségével betekintést nyerhettek pl. a
Bianka, a Levente és a Máté név jelentésébe is.
Táncoló Pitypanggal, a vakmerő indiánfiúval, Ásító

Felhővel, sőt a bölcs indiánlánnyal mind- mind találkozhattak azok a nebulók akik a könyvtári órára
érkeztek december közepén a faluházba. Az „Aprótörpe indiánok” című mesekönyv írója személyesen

mutatta be a könyvét az alsósoknak. Erdős István
gyakorló apukaként a könyv egy-egy részletének
felolvasásával igyekezett rámutatni, hogy vajon milyenek is az aprótörpe indiánok. A Pagony Kiadó új
indiános könyvét Erdős Péter szerző a foglalkozás
végén dedikálta.
Bornemisszáné Varga Ilona

Informatikai- és (vagy) nyelvképzési
lehetőség!

Ön nagyszülő és szeretne heti-havi kapcsolatot
fenntartani szeretteivel - családtagjaival, de nem tudja kezelni a számítógépet?
Szülőként érdekli, hogy külföldön dolgozó gyermekével, hogyan tudna az internet segítségével napi
kapcsolatot fenntartani, de nem tud szkájpolni?
Tudja Ön, hogy a fenti tevékenységekhez szükséges
technikai háttér Ágasegyházán a faluházban adott?
Elmúltál már 18 éves? Nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott (középiskolai és) felsőoktatási
hallgatói jogviszonyod, és szükséged lenne egy akkredidált nyelvvizsgára, de a pénzügyi lehetőségeid
szűkösek?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják?
Ha az iménti kérdések bármelyikére igen a válasza
(válaszod), akkor Önnek is (Neked is) segíthet a „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt támogatási lehetősége, hiszen az élethosszig tartó tanulás jegyében
a képzéseknek nincs felső korhatára. Kulcsszavak a
TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című kiemelt projekt támogatási
lehetőség esetében ( részvételi feltételeknek való
megfelelés, képzési keretösszeg/fő felhasználhatósága, minimális önrész, eredményesen elvégzett, illetve
tanúsítvánnyal igazolt képzések, eTanácsadó)
Bővebb információ a Faluházban!
Bornemisszáné Varga Ilona

2013. január

. oldal

ÁGASEGYHÁZA NAPLÓ

Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola és Óvoda
Karácsony az iskolában

A karácsonyra való ráhangolódás az advent első
napján kezdődött az iskolában. Minden osztálynak
készítettünk egy nagy karácsonyi képet, amit szétdaraboltunk. Osztályonként minden reggel egy
tanuló húzott a fenyőfára
akasztott kis zsákocskákból egy képdarabkát és
felragasztotta az osztály
tablójára. Ahogy gyűltek
a képdarabok, egyre inkább kirajzolódott a teljes
kép és a gyerekek izgatottan találgatták melyik
osztályé mit ábrázolhat.
Így minden tanuló hozzájárult, hogy az osztályok
képei elkészüljenek.
December 21-én min-

den osztály tablója teljes
szépségben pompázott
és árasztotta a karácsony
békés, meghitt hangulatát.
Délelőtt az osztályokban

a tanulók egymást megajándékozva, játékkal, beszélgetéssel ünnepelték a
karácsonyt. Ekkor kapták
meg a tanulók a karácsonyi ajándékukat. A Szülői
Munkaközösség
biztosította a pénzt az anyagokra. Az ajándékokat
pedig Zsuzsa, és Klári néni
segítségével az osztályfőnökök készítették el. Egyegy fehér bögrére karácsonyi díszek és a tanulók
nevei kerültek. Amikor ez
elkészült, akkor minden
bögrét kerámiaégető kemencébe átégettek, hogy
ne kopjanak le a feliratok.
A karácsonyi műsoron
az elmúlt időszakban lezajlott versenyeken sikeresen szereplő tanulók
adták elő produkciójukat.
Táncoltak az 1.- 2. osztályosok, verseltek a 3. osztályosok. Énekelt az idei Ki
Mit Tud győztes párosa és
a 2. helyezett 7.-8. osztályos táncos lányok is újra
előadták a műsorokat. A
református
hittanosok
karácsonyi összeállítása
zárta az ünnepséget.
Köszönjük a meghívott
vendégeink és a szülők
érdeklődését!

December az ünnepeket, az ajándékokat, a néphagyományok felelevenítését,
az örömteli pillanatok sokaságát adja
mindenkinek, de a gyermekek várják a
legnagyobb kíváncsisággal, a legőszintébb
örömmel. Még a legcsintalanabb gyermek is igyekszik nagyon jó lenni, a szófogadó pedig még inkább szófogadó lenni,
hiszen a Mikulás csak a jó gyerekeknek
hoz ajándékot. Jó játék jelmezekbe bújni, betlehemest játszani, Luca-búzát vetni,
mézeskalácsot készíteni, együtt díszíteni a
csoportot, és várni a csengőre, hogy végre

készített rajzokból összeállított könyvecskével és verssel köszönték meg.

Készül a cserép a Luca-búzához

meg lehessen csodálni a karácsonyfát és
az alatta lévő játékokat ki lehessen próbálni.
December 5-én délután a Mikulás érkezése előtt, a Ciróka bábszínház előadásában Gulyás Terka történetét láthatták és
izgulhatták végig a gyerekek.

Karácsonyi ünnepségünket 20-án, csütörtökön délelőtt tartottuk, amit már nagyon
vártak. A csengő hívó szava után énekeltünk, verset mondtunk.

Ártim János
igazgató

A csillagszórókat is meggyújtottuk

Végre megérkezett a jó öreg Mikulás

Sylvia asszonytól játékokat és ruhákat
kaptak a gyerekek. A játékokból a karácsonyfa alá is jutott, de mindenki haza is
vihetett egy-egy általa választott plüss
figurát. A gyerekek mindezt azt általuk

Iskolai programjaink
Január 21.
Január 22.
Január 25.
Február 15.
Február 20.

Ünnepek az óvodában

Szülői értekezlet 1.-4. osztályok
Szülői értekezlet 5.-8. osztályok
Széchenyi Matematikaverseny
Diákfarsang (jelmezverseny)
Mesemondó Gála 1.-2. osztály

A karácsonyfánk és a gyerekeink

Az ajándékok kibontása után önfeledt
játékba kezdtek, a délelőttünket ünnepi
ebéddel zártuk, ahol szintén mindkét csoportunk együtt lehetett.
Következő programunk:
Február 7-én, csütörtökön du. 15. órakor
Farsang
Szmetena Katalin
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Egészségügy
Az emlőrák-szűrés fontossága
Az emlőrák okozta halálozás Magyarországon magas (kb. 2500 eset évente).
Az új megbetegedések
jelentős hányadát előrehaladott klinikai stádiumban
ismerik fel. Az emlők rendszeres önvizsgálata esetén
sem nélkülözhető azok
orvossal történő időszakos
átvizsgáltatása. A szűrés
Magyarországon minden
veszélyeztetett korú nő
számára elérhető, de félelemből vagy hanyagságból
kevesebben veszik igénybe, mint kellene. A korai,
áttétet még nem képzett
emlőrákok 95%-ban tökéletesen gyógyíthatók, így
nyilvánvaló a rendszeres
szűrések jelentősége és
haszna.
A szűrés lényege, hogy a
betegséget a korai, preklinikai szakaszban igyekeznek felfedezni, amikor
még nem okoz panaszokat, csupán orvosi diagnosztikai módszerek segítségével lehet kimutatni
a rákot vagy még szerencsésebb esetben a rákmegelőző állapotot. Az emlődaganatok jól szűrhetők,
hiszen
fejlődésmenetük
ismert, és viszonylag hosz-

szú, körülbelül három év
a tünetmentes periódus.
Mivel a daganat nagysága
és a szóródás megindulása közötti összefüggés ismert, nyilvánvaló, hogy minél korábban, minél kisebb
méretű tumorokat sikerül
kiszűrni és kezelni, annál
nagyobb az esély, hogy ezzel az áttétek képződése is
megelőzhető.
Az emlőszűrés módszerei
az emlők lágyrész röntgenvizsgálata, a mammográfiás vizsgálat és az orvosok
által, tapintással végzett
emlővizsgálat. A fizikális
vizsgálatok közé tartozik
az emlők önvizsgálata is.
Utóbbi ajánlható ugyan, de
nincs rá bizonyíték, hogy
a korai felfedezés révén
csökkentené az emlőrák
okozta halálozást, míg
az orvosok által végzett
alapos
szűrővizsgálatok
esetében ez igazolást nyert.
Gyakori a téves diagnózis,
hamis nyugalmat ad, vagy
a duzzadt mirigyállomány
tapintásával fölösleges aggodalmat okoz. Ugyanakkor az emlők önvizsgálatát
rendszeresen
gyakorlók
között kevesebb 2 cm-nél
nagyobb, elhanyagolt rák

fordul elő, mint az átlag
népességben.
Tény az is, hogy az aszszonyok általában úgy kerülnek orvoshoz, hogy ők
maguk ismerik fel a gyanús
csomókat emlőjükben. Az
önvizsgálat a szűrővizsgálatot nem helyettesíti, vagyis
nem teszi feleslegessé! Az
emlők lágyrész röntgenvizsgálata (mammográfia)
és az emlők fizikális vizsgálata együttesen képes
kimutatni az emlő állományában rejtetten növő,
nem tapintható, akár 5 mm
átmérőjű korai rákot is. A
10 mm-nél nem nagyobb
átmérőjű primer daganatos gócok mellett már 1520 %-os valószínűséggel

röntgenvizsgálattal (mammográfia) 45-65 év között,
kétévenként indokolt. Az
ilyen korú nők névre szóló
értesítést kapnak a rákszűrés esedékességéről.
A szűrővizsgálaton megjelenő nőknek néhány
egészségi
állapotukkal
kapcsolatos kérdést tesznek fel. Az emlőket ezután
fekvő testhelyzetben fizikális tapintásos vizsgálatnak vetik alá. A pár perces
mammográfiás vizsgálat
során az emlőkről két-két
(felülnézeti és oldalirányú)
röntgenfelvételt
készítenek, ehhez az emlőket
két lap között kissé öszszenyomják, hogy tisztább
felvételeket nyerjenek. Az
emlők enyhe összenyomása nem fájdalmas, inkább
csak kellemetlen. További,
kiegészítő vizsgálatok is
szükségesek lehetnek, ha
kóros állapotra utaló eredmény születik, vagy ha az
emlők szöveti felépítésük
miatt alkatilag nehezen
vizsgálhatók. Ezekben a
nem negatív esetekben
újabb klinikai vizsgálat, kibővített mammográfiás,
ultrahangos vizsgálat, aspirációs citológiai vizsgálat,

vannak helyi áttétek, pedig
ezek az elváltozások még
nem tapinthatók. E tény is
aláhúzza a szűrés fontosságát. Az áttétek gyakorisága az ennél nagyobb
gócok esetében jóval nagyobb. A mammográfia
érzékenysége a menopauza előtti, még működő
emlőkben rosszabb, ezért
nem szült nőknél először
csak emlőultrahang történik, és csak tumorgyanús
elváltozás esetén végeznek mammográfiát.
Az ultrahangvizsgálatot
a mammográfiás szűrést
kiegészítő
vizsgálatként
alkalmazzák, önmagában
nem diagnosztikus értékű.
Az emlőszűrés lágyrész

szövethenger-mintavétel,
sebészi biopszia történik. Az emlőrák felmerült
gyanújának kizárása vagy
megerősítése, a kórismézés
és az elsődleges kezelési
döntés radiológusok, patológusok, emlősebészek és
onkológusok együttműködésével történik. A negatív
szűrővizsgálati eredményt
adó esetekben az asszonyokat 2 év elteltével hívják ismételt szűrővizsgálatra. A szervezett szűrésnek
a beteg kikérdezésével a
családi előfordulás és örökletesség feltérképezése is
része. A családi kórelőzmény alapján genetikai
vizsgálat is indokolt lehet.
Ha ezen vizsgálatok génkárosodást bizonyítanak,
ajánlatos évenként mammográfiás és hüvelyi ultrahangvizsgálatokat végezni.
Családi előfordulás esetén
a vizsgálatokat 35 éves
kortól vagy 5 évvel korábban kell megkezdeni, mint
a családban előfordult legfiatalabb emlőrákos beteg
életkora volt betegsége jelentkezésekor.

Régi idők, szép emlékek…
Egy különleges összeállítást szeretnénk készíteni olvasóinknak, az általuk beküldött családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan fényképe az otthoni ládikóban, mely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is,
ossza meg velünk. Nagyon fontos, hogy a képek az 1990-es évek előtt készült fotók legyenek.
A fényképeket elhozhatja Borsodi Pálné (Dienes Ildikónak) Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alá, ahol számítógépre
rendezés után azonnal, sértetlenül visszakapja. Ha ideje engedi, szívesen meghallgatom, hogy kit és mit ábrázol a kép, mikor és
ki készítette, milyen emléke fűződik hozzá. A megjelenés ingyenes. Fáradozását és munkám támogatását előre is köszönöm.
Tisztelettel: Borsodi Pálné

Ezt a képet múltunk kutatása közben kaptam. A régi kedves felvételen Horváth József nagypapa az
unokái: Gyuszi és Anna körében
látható, mely egy családi ünnep alkalmából készült.

Tűzoltó lányok és fiúk az 1960-as évekből. A
kedves fényképet Patik Miklósné (Hegedűs Mária)
őrzi emlékei között. Készülődés a tűzoltók megmérettetésére.

Dr.Dull István
háziorvos
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
Minden esztendő januárjában, már több évtizede a
keresztény felekezetek az
ökumené szellemében fordulnak egymás felé. Közös
istentiszteleteket, közös bibliaolvasást, közös éneklést és
még sok egyéb közös programot szerveznek ezekben a
napokban azzal a céllal, hogy
egymást mind jobban megismerjék a felekezetek tagjai.
Felekezetek országos vezetői
a sajtó nyilvánossága előtt tartott ökumenikus istentisztelettel nyitják meg ezt a minden
krisztushívőt érintő imahetet.
Az egyes egyházközségek a
maguk lehetőségeikhez mér-

ten szerveznek közös istentiszteleti alkalmakat. 1968 óta
készítenek erre az alakalomra
„imafüzeteket” amit a világ
minden tájára elküldenek és
a helyi nyelvre lefordítanak.
Egy – egy bibliai mondat áll
minden évben az ökumenikus
imahét középpontjában. Ebben az esztendőben a január
20-27-ig tartó imahétnek Mikeás próféta sorait választották alapüzeneteként : „ …
mit kíván tőled az Úr!”
„Mivel járuljak az ÚR elé?
Hajlongjak-e a magasságos
Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős
borjakkal? Talán kedvét leli az

ÚR a kosok ezreiben, vagy az
olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam
bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember,
megmondta neked, hogy mi a
jó, és hogy mit kíván tőled az
Úr! Csak azt, hogy élj törvény
szerint, törekedj szeretetre, és
légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6:6-8)
Befelé tekintésre sarkalló
sorok ezek, amiken bármely
felekezethez tartozó ember
elgondolkodhat és kinek – kinek lelke mélyén kell megadni
a választ.
Farkas János
plébános

Áldás, békesség
Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda, ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet.
(Assisi Szent Ferenc)

Civil szervezeteink életébõl

Mikulás járt a gazdakörben
(December 6. Miklós)

December 5-én este Farkas János plébános úr
vendégszeretete által biztosított helységben gyülekezett ismét gazdaköri társaságunk.
Mint tudvalévő, ezen az
estén járja be a világot a
Télapó (közkeletűbb nevén a Mikulás). Hatalmas
hátizsákjából
ajándékot
osztogat az arra érdemes
lurkóknak, állítólag kinekkinek érdeme szerint. Baráti
társaságunk átlag életkora
ugyan már nem „gyermeki”, de mi azért bízvást bíztunk abban, hogy vajmi
csekély ajándékkal ugyan,
de minket is megajándékoz
a szeretve várt nagy öreg:
a Télapó.
Nem csalatkoztunk! A
szépen megterített asztalon már ott díszelgett egy
szép szalvéta társaságában
a csoki Mikulás, két-két
szem szaloncukorral! Ékes

bizonyságául annak, hogy
rólunk sem feledkezett
meg a jó öreg.
Jó érzéssel telepedtünk
az asztalok mellé, ahol a
friss kenyér, héjában főtt
krumpli, lilahagyma és az
augusztusi kenyérszentelőn
feltálalt sült kacsacombból
származó, finom kacsazsír
várta a jó étvágyú társaságot. Hogy az egyszerű, de
annál finomabb ízek által
keltett örömöket még fokozzuk, szemet és lelket is
próbáltunk gyönyörködtetni.
Hogyan? Három év gazdaköri eseményeit
fotózom szorgalmasan. Ennek
következtében
több száz felvétel van birtokomban közös
programjainkról.
Furkó Szilárd ba-

rátunk ismét tanújelét adva
nagy-nagy
segítőkészségének, rendelkezésünkre
bocsátotta projektorát. Ennek a praktikus eszköznek
a segítségével nagyméretű
vászonra vetítette a velünk
történteket. Az igen eseménydús programjainkra
való visszatekintés nagynagy kacagást, elhunyt barátaink látványa könnyes
örömöt,
kirándulásaink
derűt sugárzó történései…
sorolhatnám a vetítés által
kiváltott érzelem hullámokat.
A finom vacsora, a visszaemlékezés boldog pillanatai, a Mikulás várás örömei,
s mindezek összessége:
örömtől sugárzó, kipirult
arcok, ragyogó szemek.
Megkaptuk a jó Istentől a
legnagyobb ajándékot, mi
adható: ismét gyermekek
lehettünk, ha csak egy estére is. Köszönjük!
Tisztelettel: Keviczkei
Sándor

Kedves
Sportrajongók!
Labdarúgó csapatunk az
Ágas SE a Megye Északi
Csoport III. osztályban 11.
hely elérésével zárt. Nem

20 családot láttunk vendégül december 19-én a
Faluházban. Izgatottan készülődtünk, mint a jó háziasszony, akihez vendégek
jönnek: megterítettünk, díszítettünk, ajándékcsomagokat készítettünk, gyertyát gyújtottunk.
Alapítványunk a kecskeméti Lyons-klub segítségével ruhabörzét is tartott
ezen a délután. Amíg a
gyerekek csillagszórót gyújtottak és játszottak, addig

a szülők válogathattak a
temérdek ruha közül.
Idén először nem virslivel
kedveskedtünk, hanem a
Fornetti kft. támogatásával
vegyes édes és sós süteményekkel lakhattak jól a
meghívottak. Az ajándék
bejgliket a családok hazavitték, hogy a karácsonyestét megédesítsék.
Ágasi támogatóink adományából narancsot, üdítőt, szaloncukrot, játékokat
kaptak a gyermekek.

A résztvevő családok köszönetét ezúton juttatjuk
el támogatóinknak.
Szeretnénk, ha jövőre velünk együtt részesei lennének a boldog -a mindennapok nehézségeit pár órára
feledő- családok örömének,
hálájának.
Köszönjük a támogatásokat, a helyet és a lehetőséget!
Ágasegyházáért
Alapítvány

Az Ágasegyházáért Alapítvány idén
is szeretettel hívja a falu apraját-nagyját:

Megszólalnak újra Ágason az
ősi erőt hívó táltos dobok!
Hagyományteremtő
Téltemető felvonulásunk februárban
a farsang végén
Pontos információ a következő újságban!

Sporthírek
a legjobb eredmény mégis
büszkék vagyunk a csapatunkra, hiszen töretlenek
és hisszük azt, hogy sikerül
majd feltornázni magunkat
egy szívünknek kedvesebb
helyre. A következő időszakot szeretnénk a rendszeres edzésekkel és a lehetséges fejlesztésekkel eltölteni
és ezeken hosszasan mun-

Karácsony az Ágasegyházáért
Alapítvánnyal

kálkodni.
Köszönjük addig is a Polgármesteri Hivatal önzetlen
segítségét, a sok társadalmi
munkát, az eszmei, támogatói segítségeket.
Várjuk továbbra is a kitartó szurkolóinkat a hazai
meccsekre.
Tisztelettel:
Elnökség

Lakásbetörésnél…
Segíthet a „házi leltár”.
Az értéktárgyainkról, műszaki cikkeinkről, igazolványainkról
készítsünk
feljegyzést, melyet tegyünk biztonságos helyre. Jegyezzük fel ezeket
az adatokat: gyári szám,
sorozatszám, típus és ha
tudunk készítsünk róla
fényképet is.
Amint észleltük a be-

törést, ne menjünk be a
lakásba, mivel megsemmisíthetjük a nyomokat.
Értesítsük a rendőrséget
telefonon (107) és várjuk
meg a kiérkező segítséget.
A szemle során mérjük
fel mit vittek el, rongáltak
meg és az mekkora értéket képvisel.
Ezek után a biztosítóhoz

is jelentsük
be kárunkat. Figyeljünk szomszédjainkra
is, ezzel sokat segíthetünk
egymásnak!
Tisztelettel:
Tóth Sándor
polgárőrség elnöke
Tel.: 30/499 7894

. oldal
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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
Polgárőrség: Tóth Sándor elnök Tel.: 30/499-7894
Tatár István alelnök
Rendőrség központi ügyelet: 107
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.
Tel.: 76/200-063
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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Szántó Tibor és Szántó Aranka;
Kudri Zoltán és Farkas Hajnalka

Elhunyt:
Rab Ferencné Borsos Anna (75),
Holló Erzsébet (95)

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

Az első telefonvonal

Vízkereszti népszokások

A legtöbb hazai kézikönyv,
kvízjáték és honlap szerint
Puskás Tivadar találta fel az
1881-ben Budapesten működésbe lépett telefonközpontot. (Szerk.)
Az első telefonvonal a
Duna jobb partján épült meg
a távíróvonal mellett, majd
1893-ban a Duna bal partján
a másik vonal. Az összeköttetés építésekor már magyar cégek is nyújtottak be ajánlatot,
mint az Egger és Társa, özv. Weimer Vilmosné, Teirich és
Leopolder, Fischer Sándor cégek, valamint Neuhold János
budapesti és két pécsi iparos Kocharics János és Kindl Ferenc, továbbá a kolozsvári Geng Ádám. A benyújtott pályázatokat a minisztérium 1889-ben értékelte, mely szerint a
távbeszélőgépek „Fischer Sándornál a legjobb minőségben
és a legjutányosabb áron lettek rendelve”. A szükséges
Leclanche-elemek szállítására - Weimer Vilmos halála után
özvegye - Weimer Vilmosné vezette cég ajánlatát találták
a legelőnyösebbnek. Azonban Weimerné szakmai és üzleti
jártasság hiányában egyedül nem tudta vezetni az üzemet,
ezért egy év múlva eladta a bécsi Deckert és Homolka cégnek. A postai szállítások révén ez a cég jól fejlődött és később a svéd Ericsson tulajdonába ment át.
A másik nyertes pályázó Fischer Sándor cége 1881-től Siemens-Halske rendszerű tűzjelző berendezéseket, valamint
vasúttársaságoknak telefon berendezéseket készített.
Gyártási engedélyt nyert a bécsi Czeija és Nissl cég berendezéseinek gyártására. A pályázaton ezeknek a készülékeknek a szállítására tett ajánlatot.
A Budapest-Bécs telefonvonal építésénél az említett cégeken kívül rendelést kapott még a Felten és Guilleaume,
a Percy és Schacherer, valamint a pozsonyi Bondy Ottóféle kábelgyár.

A vízkereszti szokások közül külföldi látogatók már a
XV. században jellegzetes magyarországi jelenségnek nevezték a papság vízkereszt-napi alamizsnagyűjtését. Ezen
a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három
napkeleti király nevének kezdőbetűjét az ajtóra.
A vízkereszt vigíliáján megszentelt vizet a katolikus falvakban háromkirályok vizének nevezték, és sokféle hiedelem fűződött hozzá: meghintették a ház ajtaja előtt a
földet, hogy a gonosz elkerülje a házat, gyógyítottak vele,
s a kútba is öntöttek e vízből
A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a
csillagének éneklése. Egyes vidékeken a mai napig is járnak gyermekek a kirúgatható csillaggal, háromkirályok
képében köszönteni. A csillagéneket vagy a párbeszédes
vízkereszti játékot néha leányok adják elő.
(Forrás: Dömötör Tekla: Magyar népszokások
(részlet)

Figyelmünket meghálálják
Figyeljünk aprócska madarainkra! Téli
etetésük mellé itatásukról is gondoskodjunk! Ha lakásunk közelébe csalogatjuk
most őket, nyáron a csicsergő hangjukkal és a kártékony rovarok összegyűjtésével hálálják meg törődésünket. Ügyes
barkácsolók odúkat is készíthetnek. A
kihelyezett odúk hamar lakássá változnak és megjelennek az apró fiókák is.

Koronázási ékszerek
Hosszas kormányok közi tárgyalások után, 35 éve az
Amerikai Egyesült Államokból hazaérkeztek a háborúk
viszontagságaiban megvisel, elhurcolt koronázási ékszereink. Hazaérkezésük után hosszú embersorok tekintethették meg történelmünk kiállított örökségét.

(Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Évfordulóink 1991. MTESZ; BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék Phd-disszertációk (Antal Anikó)

Pest szabad
A Vörös Hadsereg 1944 karácsonya előtt zárta körül a
fővárost és kezdte meg ostromát. Pesten 1945. január
18-án szűntek meg a harcok,
amikor a Belváros is az oroszok kezére került. Ezt megelőzően a németek Pest ostromának záróakkordjaként a
megmaradt hidakat is felrobbantották (január 15.: Horthy
Miklós híd, január 16.: Ferenc József híd, január 18.: Erzsébet és Lánchíd).
(Forrás:Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

Rejtvénypályázatok
SUDOKU
A megfejtők között tárgyjutalmat sorsolunk ki. Tegye
próbára tudását!
Beküldési cím: Mohácsy Ferenc Faluház Könyvtára
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
A beküldés határideje: 2013. január 30.
December havi pályázatunk helyes megfejtője: Bús
Józsefné Ágasegyháza, Néphadsereg u. 6.
A nyertesnek gratulálunk!
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Múltunk – Tudja-e?
December havi pályázatunk megfejtése: 1/b, 2/c, 3/c, 4/b,
5/c.
Rejtvényünket helyesen fejtette meg: Hetényi Józsefné
Ágasegyháza, Iskola u. 4.
Nyereményéhez gratulálunk!
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