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Köszönet a Főszerkesztőnek
Mindannyian tudjuk, hogy az „Ágasegyháza Napló”
főszerkesztői teendőit a Napló megjelenésétől kezdve Borsodi
Pálné látta el részmunkaidőben. Mivel, 2013. évtől
munkaviszonyra vonatkozóan nem kötöttünk szerződést így
minimális megbízási díjra lett volna lehetőség csak.
A Főszerkesztő asszony január hónapban bejelentette, hogy a
meggyengült egészségi állapotára való tekintettel a
továbbiakban nem tudja ellátni e feladatot, melyet sajnálattal,
de tudomásul vettünk.
Ildikó sokat tett, sokat dolgozott sokszor önfeláldozóan azért,
hogy reális és független módon, pártatlanul kerüljenek ki a
lapok a lakosság körében.
Több éves kitartó, becsületes, tisztességes munkáját
megköszönve, kívánok nagyon sok erőt, egészséget,
békességet és boldogságot szerettei körében hosszú éveken át.
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

Véradás

Hazánkban nemzeti kincs a meglévő vérkészlet, ebből adódóan
a véradás fontossága megkérdőjelezhetetlen.
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak,ez egy
mozgalom, egy élő valóság, az Önkéntes Véradók tartják
életben. A véradás az egyetlen olyan adomány, amely nélkülözi
az egyéni érdeket.
A legemberibb adományozási forma, amellyel egyszerre
három beteg ember gyógyulását segíti elő. A vér mással nem
pótolható élő anyag, melyet csak az emberi szervezet képes
előállítani. Bármikor, bárkinek szüksége lehet rá, még "Önnek"
is. A rendszeres szűrővizsgálat, felfrissülést és biztonság
érzetet ad .
„Az a kis szúrás, ami ér semmi ahhoz képest, mint amekkora
segítséget nyújt MÁSOKNAK.......“ (egy 9 éves tanuló
gondolatai.) További információ: www.veradas.hu
Sajtos Miklósné
Magyar Vöröskereszt
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Hivatali státusz ügy
Központilag meghatározásra került a
feladat ellátásra vonatkozó személyi
állomány létszáma a Polgármesteri
Hivataloknál, amely nem új, csak
átalakított.
Ágasegyháza Polgármesteri Hivatala
2012. évben 10 fővel végezte feladatait,
melyet a 2013. évben le kell, hogy
csökkentsünk.
Részben a feladatok is átcsoportosításra
kerültek, illetve a nem támogatottak egy
része megszűnt, melyből adódóan a
meglévő létszámot Hivatalunknál
tovább kell karcsúsítani.
Nem lenne etikus, ha a Hivatali létszám
megmaradna az indult létszámmal, az
mellett, hogy bizonyos területeken
szigorításokat kellett bevezetnünk,
esetleg a létszámhoz is hozzá nyúltunk
adott esetben.
A Hivatal optimális létszámának
kialakításánál feladat összevonásra,
Ágasegyháza Napló
Sajnos a mai gazdasági helyzetben nem
tudja az Önkormányzat megengedni
magának azt, hogy a helyi lapot
kiemelkedő veszteséggel adja ki.
Nézzük csak a költségeket: nyomtatási
díj havi 32.000 Ft Kiskunhalason,
szállítási díj, minimum havi 16.000 Ft.
Amennyiben hat órás részmunkaidős
munkavállalót fizetnénk csak
minimálbér figyelembevételével is,
(mint eddig) úgy legalább havi bruttó
86.000. Ft bért és járulékot kellene
kiadnunk. Már is láthatjuk, hogy ez a
verzió nem működik tovább, ugyanis
évente, összességében 1.608.000 Ft
kiadást jelentene.
A fenti kiadással szemben a jelenlegi
havi 200-250 db helyi lap előállítási
költsége és bevételei szinte
megegyezőek. A lapok értékesítéséből
befolyt összeg fedezi a kiadási oldalt,
mely havonta maximum 25.000 Ft, évi
300.000 Ft összeget képviselhet. A fent
leírtak figyelembe vételével ezen túl a
Főszerkesztői tevékenységet Balogh
Ágnes a Faluház munkatársa fogja
ellátni. A sokszorosítást viszont helyi
nyomtatással fogjuk kivitelezni. A
várható költségek és az eladott lapok
utáni bevétel szinkronban kell, hogy
legyen és e területen a további veszteség

átcsoportosításra lehet számítani,
amihez bizonyos esetekben
népszerűségi index csökkenés is járul.
A fentiekből az következhet, hogy az
effektív létszámnak a polgármester, a
megbízásos jogviszonyú és az esetleges
közhasznú munkavállalók nélkül a hét
státuszhoz kell közelíteni, illetve a
lehetőségek függvényében ez alá kell
esni 2013 évben. Véleményem szerint
így tisztességes, ha a változások a
Hivatalt is megfelelően érintik ebben a
válságos és kiszámíthatatlan időkben.
Feladataink zökkenőmentes ellátására a
továbbiakban is lehet számítani, ha
kevesebb fővel is. A lakosság
kiszolgálása, ügyeinek kezelése szinte
minden ügy mellett elsőbbséget kell,
hogy élvezzen mindenkor.

nem megengedett. Tudjuk, hogy nem
mindenki fogja értékelni a változást, de a
realitás talaján élők minden bizonnyal
ezt tennék. Tőlünk nagyobb és
gazdagabb települések is, akik elbírnák a
magasabb veszteséget, hasonló módon
adják ki helyi lapjukat.
A lap a település, az Önkormányzati
munka és élet, valamint a szorosan
kapcsolódó Intézmények, Egyesületek,
Alapítványok, vállalkozások és a helyi
lakossággal kapcsolatos cikkek, hírek
leközlésére alkalmas, hiszen ezek miatt
jött létre.
A Napló A-4-es formában jelenik meg,
időszakát tekintve, havonta.
Alaphelyzetben nyolc A-4-es oldalból
áll, amennyiben szükséges lesz, úgy
terjedelmére vonatkozóan bővítésre is
lesz lehetőség.
Feladatmegosztás
Mint már kiderült, hogy a Polgármesteri
Hivatalban is ugyan azt a feladatot, mint
eddig, ma már kevesebb fővel kell, hogy
megoldjuk. Így van ez más területen is.
Az Iskola működtetése 2013. évtől az
Önkormányzat feladatává vált, ahol a
takarítási feladatoknál is változtatni
kellett. Nem mindég számíthatunk
közhasznú dolgozókra a következő
években, éppen ezért is a kettő fő takarító

Trafik
2012.december hónapban lebontásra
került az Iskola utcán lévő trafik.
Tájékoztatni szeretném a lakosságot,
hogy a lebontást nem kérte és nem
rendelte el az Önkormányzat, inkább azt
sajnálattal vette tudomásul. A tulajdonos
maga döntött úgy, hogy lebontja, mivel a
gazdaságtalan üzemeltetés mellett az új
jogszabályoknak megfelelően üzletként nem működhetett tovább az eredeti
formában.
Kettő lehetőség kínálkozott a trafik
fennmaradása érdekében a túlélés
reményében. Az egyik, ami
kivitelezhetetlen, az út trafikkal érintett
részének eladása lett volna, de az út nem
értékesíthető. A másik lehetőség az
Önkormányzat általi megvásárlás, mely
szintén nem releváns. Bízom benne,
hogy a tulajdonos új vállalkozási
formája eredményes lesz, amihez
kitartást, erőt és egészséget kívánok.
munkájához kénytelenek voltunk a
Sportcsarnokot is hozzárendelni. A
tanyagondnoki feladatokhoz társult a
közhasznú munkavállalók irányítása,
koordinálása, egyéb szállítási feladatok
ellátása, ami munkájuknak egy része lesz
a továbbiakban. A Faluháznál
jelentkezik plusz feladat-ként az
Ágasegyháza Napló szerkesztése, amit
kezdetben nem lesz könnyű ellátni a
meglévő sok-sok feladat mellett.
Közhasznú munkavállalókat is csak a
szükséges és dolgozni vágyó személyek
együttműködésével tudunk alkalmazni,
ugyanis a továbbiakban számítani lehet a
munkabér és járulékokhoz való
hozzájárulás mértékének tekintélyes
növekedésére, amit nem minden esetben
tudunk vállalni.
Sajnos a kafetéria juttatás ez évben is ki
kell, hogy maradjon, hiszen a
településünket érintő központi legalább
húszmilliós támogatás megvonás nem
teszi lehetővé e típusú kiadásokat.
Tudom, hogy e rövid cikket nem
mindenki olvassa szívesen, de ahhoz,
hogy működő képességünket
megőrizzük, ne legyenek likviditási
gondjaink és ne nyúljunk hitelhez,
adóemeléshez, ezeket a döntéseket
alapból meg kellett hozni.
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Fogorvos
Tájékoztatom a
lakosságot, hogy 2013.
február 01. napjától
közalkalmazotti
részmunkaidős
jogviszonyban
Dr. Cséplő Erzsébet fogorvos látja el a
fogászati feladatokat településünkön.
A fogorvosi asszisztens Balogh Imréné,
aki szintén közalkalmazotti
részmunkaidős jogviszonyban látja el

feladatait. Múlt év közepéig Dr. Kun
Éva volt a fogorvos Ágasegyházán, aki
hamar felmondott és orvos nélkül
maradtunk.
Több esetben írtunk ki pályázatot, ami
sajnos eredménytelen lett. Az
ellátatlanság ideje alatt vállalkozó
fogorvosokkal tárgyaltunk, akik
hajlandóságot mutattak a feladat
elvállalására, de feltehetően valamilyen
külső elemek hatást gyakorolhattak
rájuk, mely hatásra, úgymond
visszatáncoltak. A 2012. év

decemberében kiírt pályázatunk
fogorvos és fogorvosi asszisztens
tekintetében eredményes lett és a
rendelés ma már zavartalan.
Bízom benne, hogy hosszútávon
megoldódott a fogorvosi ellátás
Ágasegyházán és biztos vagyok benne,
hogy a rendelőben komoly, felkészült és
befolyásolástól mentes szakemberek
végzik munkájukat. Részükre kívánok
sok erőt, egészséget és munkájukban
nagy kitartást.

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól
A földhasználati nyilvántartási eljárásra
vonatkozó szabályok 2013. január 1jével megváltoztak, illetve 2013. február
1-jével változni fognak. Közlemény. A
termőföldről szóló törvény 2013.
február 1-jével kötelező
adatszolgáltatást ír elő a földhasználati
nyilvántartásba már bejegyzett
földhasználók számára. A
magánszemély földhasználónak a
személyi azonosítóját (személyi szám)
és az állampolgárságát, gazdálkodó
szervezet földhasználónak pedig a
statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell
bejelentenie az ingatlanügyi hatóság
felé. Ezen rendelkezés a 2012. december
31-ig földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett földhasználókra vonatkozik.
Adatszolgáltatási kötelezettségüknek
2013. március 30. napjáig azonosító
adatközlési adatlapon tehetnek eleget,
melyet a használt földterület fekvése
szerint illetékes járási földhivatalhoz
kell benyújtani. Ez a kötelezően
használandó adatlap a földhivatalok
hivatalos honlapjáról
(www.foldhivatal.hu)a
„nyomtatványok” menüpontból
letölthető. Az adatközlési bejelentéssel
indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal
együtt változás bejelentésére nem kerül
sor. Ha a földhasználó több járási
földhivatal illetékességi területéhez
tartozó termőföldet használ, úgy a
bejelentését kizárólag egy földhivatal
felé kell megtennie azzal, hogy az
adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a
településeknek a nevét, amelyeken a
nyilvántartásba vett földhasználatával
érintett földrészletek vannak.
A földhivatal földhasználati bírsággal
sújthatja azt a bejegyzett földhasználót,
aki adatszolgáltatási kötelezettségének
határidőn belül nem tesz eleget.

2013. január 1-jével a földhasználóknak
területi mértéktől függetlenül minden
termőföld, valamint mező-, és
erdőgazdasági belterületi föld – kivéve
az erdő művelési ágú területek –
használatát be kell jelenteniük a
földhivatal felé. A használat, a
használatban bekövetkezett változás,
valamint a használat megszűnése
bejelentésekor a magánszemély
földhasználók kötelesek megadni – az
eddigi adatokon túl – a személyi
a z o n o s í t ó j u k a t é s a z
állampolgárságukat, a gazdálkodó
szervezet földhasználók pedig a
statisztikai azonosítójukat, illetve cégek
esetében a cégjegyzékszámukat.
Kötelező a formanyomtatvány
használata a földhasználatban
bekövetkezett változásoknak, illetve a
használat megszűnésének
bejelentésekor is.
Az új formanyomtatványok szintén a
www.foldhivatal.hu honlapról tölthetők
le, és ezeket 2013. január 1-jével kell
használni, de kötelező használni azon
folyamatban lévő eljárásokban, ahol a
bejelentés már megtörtént a földhivatal
felé, de a használat bejegyzésére, a
változás átvezetésére vagy a használat
törlésére nem került sor 2012. december
31-ig, valamint a megismételt
eljárásokban.
2013. február 1-jét
követően a cégek esetében a cégkivonat
benyújtása nem kötelező; az aláírási
címpéldányt, illetve az aláírás-mintát
pedig csak akkor kötelező benyújtani a
földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem
tartalmazza
.Az azonosító adatok kötelező
bejelentése a földhasználati
nyilvántartás országos személyi

adatbázisa létrehozásának, illetve a
2013. július 1-jét követően új
adatszolgáltatási forma, a földhasználati
összesítő szolgáltatásának lehetőségét
készíti elő. Az összesítő a földhasználó
által az ország egész területén használt
egyes földterületek területét és
aranykorona értékét tartalmazza majd
jogcímenkénti bontásban, illetve
országosan összesítve, megjelölve a
használt földterületek fekvése szerint
illetékes földhivatalokat is. A
földhasználati összesítő igénylésére a
földhasználó is jogosult lesz, annak
érdekében, hogy mint hatósági
bizonyítványt becsatolhassa, azt
felhasználhassa az őt érintő
eljárásokban.
( Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m
Sajtóirodája)
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
fentiekhez kapcsolódó
formanyomtatványok a Polgármesteri
Hivatalban rendelkezésre állnak.
Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Olykor mint jegyzőt, máskor mint
ügyvédi képesítéssel rendelkező barátot,
ismerőst gyakran keresnek meg azzal a
kérdéssel, hogy: mikor érdemes és
hogyan lehet végrendeletet készíteni? A
válasz felidézése azért nem haszon
nélküli, mert bár gyakran beszélünk
vagy hallunk róla, igazából csak nagyon
kevesen vannak tisztában a
végrendelkezésre vonatkozó
jogszabályokkal. Márpedig ezek
ismerete nélkül bizony nagyon könnyen
előfordulhat, hogy érvénytelen lesz a
végrendelet.
Mindenek előtt fontos tehát tisztában
lenni azzal, hogy érvényes végrendelet
hiányában a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott öröklési rend fog
érvényesülni. Ezért arra a kérdésre, hogy
mikor érdemes végrendelkezni, a
legkézenfekvőbb válasz az, hogy abban
az esetben, ha a törvényes öröklés
rendjét – vagy korábbi végrendeletünket
– szeretnénk megváltoztatni. Erre –
tapasztalatom szerint – általában akkor
szokott sor kerülni, ha nincsen egyenes
ági leszármazó. A törvényes öröklés
rendje szerint ugyanis elsősorban a
gyermek örököl. Abban az esetben, ha az
örökhagyónak több gyermeke is van,
azok fejenként egyenlő mértékben
lesznek örökösök. Előfordulhat az is,
hogy az örökhagyónak egyik vagy másik
gyermeke már nem él. Ilyenkor ezek
gyermekeinek (azaz az örökhagyó
unokáinak) jár az őrájuk eső örökség,
méghozzá – ha többen vannak – egymás
között egyenlő arányban. Ha az
örökhagyónak nincs leszármazója,
akkor a házastárs örököl. Leszármazók
és házastárs hiányában viszont az
örökhagyó szülei örökölnek fejenként
egyenlő részben. Az öröklésből kiesett
szülő helyén annak leszármazói (azaz az
örökhagyó testvérei) fognak örökölni
olyan módon, mint a gyermek helyén
annak a leszármazói. Ha a kiesett
szülőnek nincs leszármazója, egyedül a
másik szülő, illetőleg annak a
leszármazói örökölnek.
Leszármazóknak, házastársnak,
szülőknek és szülők leszármazóinak
hiányában a törvényes örökösök egyenlő
részekben az örökhagyó nagyszülői
lesznek.
A törvényes öröklésnek jellegzetes
intézménye az özvegyi jog. Ez azt
jelenti, hogy az örökhagyó házastársa
mindannak a vagyonnak a

Mit kell tudni a végrendeletről?
haszonélvezetét örökölni fogja, amelyet
egyébként nem ő örököl. Ennek
legtipikusabb példája az, hogy az özvegy
tovább használhatja házastársa házát
annak halála után is, noha a törvényes
örökös valójában nem ő, hanem az
örökhagyó gyermekei. Az özvegy
haszonélvezete korlátozható, ez a
korlátozás azonban csak olyan mértékű
lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a
házastárs szükségleteit biztosítsa,
figyelembe véve az általa örökölt
vagyontárgyakat, valamint saját
vagyonát és munkájának az eredményét
is.
A végrendelkezés igénye a
leggyakrabban talán akkor szokott
felmerülni, ha – leszármazók, özvegy és
felmenők hiányában – a törvényes
örökösökké az oldalági rokonok válnak.
Érvényes végrendeletet többféleképpen
készíthetünk. A legegyszerűbb,
legolcsóbb megoldás a saját kezű,
folyóírással, tollal írott végrendelet.
Ehhez tanúk sem kellenek. Az örököst
azonban ilyenkor is azonosítható módon
kell megjelölni, azaz annak nevén kívül
fel kell tüntetni születési helyét és idejét,
valamint édesanyja nevét is. A
dokumentum minden oldalát
számozzuk, lássuk el dátummal és saját
kezűleg írjuk alá. Célszerű az örökösnek
is adni belőle egy példányt. Ennek
szintén eredetiben, az imént ismertetett
módon kell készülnie.
A géppel írt és az ügyvéddel készített
végrendelethez szükség van két tanúra.
Ők nem lehetnek azonosak az
örökösökkel. A végrendelet tartalmát
nekik nem kell feltétlenül ismerniük. Ők
csak azt tanúsítják, hogy a
végrendeletben foglaltak valóban az
örökhagyó szabad akaratának megfelelő
rendelkezéseket tartalmazzák.
A közjegyzővel íratott végrendelet
közokirat, melyhez tanú nem kell. A
közjegyző a dokumentumot megőrzi, és
az örökhagyó halálakor értesíti az
örökösöket.
Úgy vélem, nagyjából ennyit érdemes
mindenkinek tudni a törvényes öröklés
rendjéről és a végrendelet készítésének
feltételeiről. A Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai a hatálybalépést
követően, mely 2014.március 15. napja,
bizonyos pontokban eltérhetnek.
Dr. Fazekas István
jegyző

HIRDETÉS
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 A4-es oldalra vonatkozóan:
Apróhirdetés:16 szóig 500,-Ft
Köszöntő, hirdetés, egyéb:
1/16-os oldalon 1.000,-Ft
1/ 8-as oldalon 1.500,-Ft
1/ 4-es oldalon 2.500,-Ft
1/2-es oldalon 5.000,-Ft
1/1-es oldalon 10.000,-Ft.
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
2013. I. félévében a SaubermacherMagyarország Kft. a szelektív
hulladékszállítást az alábbi időpontban
fogja végezni:
Február

18

Hétfő

Március

18

Hétfő

Április

15

Hétfő

Május

13

Hétfő

Június

10

Hétfő

Kérjük a lakosságot, hogy a szelektív
hulladékot időben helyezzék ki az
ingatlan elé a megszokott módon.
Köszönjük együttműködésüket!
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Monitoring adatszolgáltatás
A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a
18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik 2012. év végéig.
Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie 2013. február 13. és március 12. között,
vagy saját ügyfélkapun keresztül, vagy meghatalmazás/technikai közreműködő (pl. kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Az
egyéni űrlapon az összes igénybe vett jogcímre vonatkozó kérdés megjelenik és a nyomtatvány hiányosan nem adható be.
Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni
ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. Amennyiben az ügyfél teljeskörű - minden támogatási
határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.
Módosult a nitrát rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosult.
A rendelet 2013. 01. 11-ei hatállyal történő változásairól a következőkben adok tájékoztatást.
Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve
akarámföld a rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem
szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig
biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás a rendelet előírásai szerint tiltott vagy
trágyázásra nem alkalmas időszakban. November 15. helyett október 31-re módosultak az alábbi időpontok:
Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a
trágyakijuttatás a jogszabály 4. § (8) bekezdésében foglaltak (Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra
trágya nem juttatható ki.) figyelembevételével megengedett. Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem
létesíthető és nem tartható fenn október 31.–február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel
telített, összefüggő hótakaróval borított talajon. A jogszabály 1.-5. mellékletei is módosításra kerültek, így erre is figyelmet kell
fordítani.
Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu
„Az ügyfél ideje érték”
Ünnepi állománygyűlést tartott a
Kecskeméti Járási Hivatal.
2013. február 6-án ünnepi
állománygyűlést tartottak a
Kecskeméti Járási Hivatal
munkatársai a Kecskeméti Városháza
dísztermében. Az állománygyűlésen
az ügyeletet biztosító munkatársak
kivételével részt vett a Kecskeméti
Járási Hivatal törzshivatalának és a
szakigazgatási szerveinek több mint
200 dolgozója.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
képviseletében dr. Havassy Sándor
igazgató elmondta, hogy a modernkori
járási rendszer létrejöttével olyan
közigazgatási egység valósul meg, ahol
a feladatok egymástól jól
elkülöníthetőek és a gyors
információáramlásnak valamint a Járási
Hivatalok felett diszponáló
minisztériummal való
együttműködésnek köszönhetően az
állampolgárok számára kedvező hivatal
valósulhat meg.

Dr. Kerékgyártó Judit, a Kecskemét
Járási Hivatal vezetője köszönetét
fejezte ki mind a Város vezetői, mind a
Kormányhivatal és természetesen a
dolgozók irányába is a Járási Hivatal
rendszerének zökkenőmentes elindulása
okán. A hivatalvezető asszony az
értekezleten a Járási Hivatal dolgozóival
szemben támasztott elvárásokról is
beszélt. Egyebek mellett emlékeztette
munkatársait arra, hogy az új
közigazgatási rendszer részeként sok
feladatot és komoly felelősséget kell
vállalni. Az új alapokon nyugvó
közigazgatásban a hivatalvezető
asszony elvárásként támasztja a Járási
Hivatal minden dolgozója felé a
hivatásuknak megfelelő, példamutató
kormánytisztviselői magatartást. Az
ügyfélorientált közigazgatást a
jogszabályok maradéktalan ismeretével
és betartásával, ugyanakkor az ügyfelek
érdekeinek szem előtt tartásával kívánja
megvalósítani. Munkatársaitól
igazságos, tisztességes, pártatlan és
politikamentes ügyfélkiszolgálást vár.
Mindehhez munkáltatói részről

bizalmat, biztonságot,
következetességet és a lehetőségekhez
képeset családbarát munkahelyet ígér.
Dr. Kerékgyártó Judit hangsúlyozta,
hogy a minőségi közigazgatásban
végzett minőségi munka - az új életpálya
modell szerinti teljesítményen alapuló
javadalmazásnak köszönhetőenminőségi bérezést is fog jelenteni a
Járási Hivatal dolgozóinak. A
Kecskeméti Járási Hivatal egységét a
szervezettségében látja, melyet az ókori
Római légiók jelképéhez hasonlította,
rámutatva, hogy egy ág önmagában
gyenge és törékeny, de rőzsekötegként
ö s s z e f o g v a m á r e r ő s
egység.Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét Megyei Jogú Város
alpolgármestere zárszóként leszögezte,
hogy Kecskemét Város vezetése a
jövőben is arra fog törekedni, hogy a
városban és a járásban dolgozók
nyugodt és fejlődő környezetben
végezhessék munkájukat.

(Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal)
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Napköziotthonos Óvoda Ágasegyháza

“Kicsi vagyok, székre állok
onnét egy nagyot kiáltok:
Boldog Új Évet Kívánok!”
… így köszöntöttük egymást január 3-án
az év első óvodai napján. Vidám
népköltéseket tanultunk, amelyekkel
szerencsét varázsoltunk magunknak és
jókívánságokat kívántunk egymásnak.
Mindenki nagy lelkesedéssel mesélt
karácsonyi és szilveszteri élményeiről.
Kinek milyen ajándékot hozott a
Jézuska, több napon keresztül végre
otthon együtt volt a család. Sokat
beszélgettünk a szilveszteri, újévi
népszokásokról, ami a nagycsoportos
fiúkat különösen érdekelte.
Szilveszter napján mindenki sokáig fent
maradhatott és a kitartóbbak még
koccinthattak is éjfélkor. Megbeszéltük,
hogy a koccintás egy régi szokásból
maradt fent, aminek mára már csak az
ünnepélyes hangulata maradt meg.
Szóba került, hogy az éjféli dudálásnak,
sípolásnak fontos szerepe van. Azért
“zajongunk”, hogy elűzzük a gonoszt,
mindenki felébredjen és még
szorgalmasabban dolgozzon az új évben.
Ezáltal a szokások és hagyományok
ápolásának fontosságára hívtuk fel a
f i g y e l m ü k e t .
Vízkereszt napja, január 6-a után
leszedtük a karácsonyfát a korán érkező
gyerekek- Virág Tibi és Fényszárosi

Ádám- segítségével. A nagyobbakkal
környezet foglalkozás keretében
megállapítottuk, hogy az idő múlásával

növünk, növekszünk. Mindezt
játékos formában
szemléltettük is a kicsiknek.
Sok testkontaktust fejlesztő
játékot játszottunk pl.
babaringató, tapsoltató,
lovagoltató játékokat.
Tükör segítségével
megfigyeltük a testünket a
nagyobbakkal, kicsikkel babát
fürdettünk. A babafürdetés
habja megihletett minket.
Festett szappanbuborékokkal
nyomatokat készítettünk a
kicsikkel, ezzel díszítettük a
folyosónkat. Izgatottan várták ki mikor
kerül sorra, mikor fújhatja a szívószállal
a színes buborékokat.
Felhívtuk a figyelmüket a tisztálkodás

helyes sorrendjére, és az egészséges
táplálkozás fontosságára. Megbeszéltük,
hogy fontos, hogy az időjárásnak
megfelelően öltözködjünk egészségünk
v é d e l m e é r d e k é b e n .
Játékos formában bővítettük
matematikai ismeretüket, vastagabbvékonyabb ruhák szétválogatásával,
sálak összemérésével, kesztyűk
p á r o s í t á s á v a l .
Ezáltal fejlődött összehasonlító-,
megfigyelő-, gyors reagálási
képességük, és az ellentétesség
felismerésének képessége.
A változékony idő ellenére
megfigyelhettük a téli csapadékokat,
havat, jeget, zúzmarát. Nagyokkal
visszaemlékeztünk a tavaly szerzett
tapasztalatokra, hogy a színes vizet
megfagyasztottuk, így szilárd jégvárban
gyönyörködhettünk. Ezzel megismertük
az anyagok halmazállapotát (folyékonyszilárd). Az ablakból lestük, hogy
hogyan esik a hó, hogy milyenek a
hópihék, lassan hullnak- e, vagy
gyorsan, sebesen? Ujjfestéssel
hózivatart varázsoltunk a kicsikkel,
nagyok téli élményeiket örökítették meg

ecsettel, pl. a hóember építés hangulatát.
Télidőben fontos, hogy gondoskodjunk
a vadon élő állatokról, és a nem költöző
madarakról. Dadus nénik segítségével
rendszeresen feltöltjük Gyarmati Vivien
apukája által készített takaros
madáretetőt, amit ezúton is nagyon
köszönünk neki! Örömmel hozzák a
gyerekek a különböző magvakat,
szalonnabőrkét, disznóhájat a madarak
számára. Már minden kisgyerek jól
tudja, hogy meghálálják majd tavasztól
őszig a gondoskodásunkat, pl.
a
kártékony férgeket elpusztítják, és szép
énekükkel, trillázással örvendeztetnek
meg minket.Január végétől készülünk az
óvodai farsagra, amelyet február 6-án
rendezünk meg.
Zakarné Salamon Anita és
Somodi Imréné
Óvonők
( Katica Csoport)
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK

Széchenyi István Általános Iskola
Bulgáriai üdülés

Iskolánk táncosai idén is fellépnek
KITEN-ben. (Primosko) (Burgastól
délre) 2013. július 12-21. utazással 9
nap. 7 éjszaka szállás és teljes ellátás.
Szállás, étkezés: Utazás autóbusszal:
60.000-ft/fő Ifjúsági szállás, 2-3-4
ágyas szobák. Két szobánként 1 tusoló
és WC. Strand 150 méterre.
Bulgária tengerpartja Európa legszebb
tengerpartjai közé tartozik. Olcsó árai
vonzzák a látogatókat. Kiten, mint
Bulgária egyik legrégibb kis
halászfaluja ideális helyszín a nyugodt
kikapcsolódásra, nyaralásra.
Érdeklődni lehet az iskolában: Ártim
János, 76-388 044,
Jelentkezés: előleg befizetéssel. (50
euró/fő vagy 15000ft/fő)
A helyek feltöltése a jelentkezések
sorrendjében történik.
Széchenyi matematikaverseny
Január 25-én rendeztük a hagyományos
matematika versenyünket a felső
tagozatosok számára. Nyolc iskola
közel negyven tanulója adott számot

matematikai tudásáról. A 20 feladat
megoldására 2 óra állt rendelkezésre.
Iskolánkat Németh Viktor, Józsa
Gábor, Bakonyi Dániel és Németh
Norbert képviselték. Sajnos egyikük
sem ért oda a dobogós helyezésekre. A
legjobb teljesítményt a csapaton kívül
induló Cseh Kristóf nyújtotta, aki 3.
helyezést érően oldotta meg a
feladatsort.
Foci Bugacon
Február 1-én a 2002, 2003-ban
született fiúkkal a Bugac Kupán
vettünk részt. A négyes csoportunkból
2 győzelemmel és egy vereséggel
jutottunk tovább. A döntőbe jutásért
alulmaradtunk a házigazdákkal
szemben. A bronzmérkőzésen sokáig
vezettünk, de sajnos elfáradtunk a
végére és így meg kellett elégedni a 4.
helyezéssel nyolc csapat közül.

Ártim János
igazgató

Mesélő dallamok
Január 29-én Dóbiás
Péter zenetanár és
kollégái farsangi
hangulatot csempésztek
az iskolánkba. Pomádé
király új ruhája című
gyermekopera dallamai
elevenedtek meg
előadásukban. A végén a
gyerekekből verbuvált
szereplők segítségével
eljátszották a történet
rövid változatát.

Szólaljanak meg újra az ősi erőt hívó táltos dobok! Hagyományteremtő
Tavaszköszöntő 2013. március 2-án 17 órától Ágasegyházán.
Gyülekezés az óvoda előtt, A tűzszertartás a sportcsarnok előtt lesz.
(Zsíros kenyér hagymával, forralt bor, tea) Hívunk és várunk nagy szeretettel!
Legyünk együtt! Köszöntsük együtt a természet újjászületését!

és az
Ágasegyházáért Alapítvány
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Mások szolgálatában
A kecskeméti Hit Gyülekezet Szeretetszolgálata 2013.január
harmadik vasárnapján ismét ellátogatott községünkbe, hogy a
nehéz helyzetben lévő lakosainknak a segítségére legyenek.
A rendezvény szervezői korán reggel népes számú csapattal
érkeztek, hogy minden előkészülettel időben végezzenek. A
karitatív tevékenység folyamán tanúsított hozzáállásból jól
látszott, hogy minden önkéntesben megvolt az önzetlen
segítségnyújtási szándékon felül az egymásra figyelés az
egymás segítése iránti igény. A Szeretetszolgálat munkáját
Benedek Elek „A Falusi reggel” című vers néhány sorával
szeretnénk megköszönni.
Benedek Elek - A Falusi reggel
Ó, falusi reggel! Reggelek reggele,
Gyönyörűségekkel van a szívem tele.
Lehet a városnak sok ezer szépsége,
Nincs egy, amely az ő szépségét felérje.
Virág illatától balzsamos levegő,
Trillázó pacsirta, magasban lebegő,
Nap, amelynek látom mindig felkelését,
Természet, amelynek látom ébredését.
Mind e szépségeket csak falun láthatom,
Csalogány csattogását itt hallgathatom,
Mind, ami szép, itt van egy kis falucskában,
Egy kis falucskában, egy kis dalocskában.
Bornemisszáné Varga Ilona

1. Á O Ó Ő L N P

Kedves gyerekek!

2. A A L O S S Z T
Egy kis játékra szeretnénk
benneteket bíztatni.
Fejtsétek meg, hogy a
felsorolt betűk milyen
foglalkozást rejtenek. A
megfejtéseteket
névvel,
címmel ellátva juttassátok el
február végéig a
könyvtárba. A betűturmix
helyes megfejtői között
kisorsolásra kerül néhány
apróság.

5.

3.

ÁCKRSUZ

4.

AA E F K S Z

EÉÉKMNŐPRSY

6.
7.

EIKKMOSTUZ
ÁKNORSTYV
8.

ÁLMNOR

9.

ÁOPSST

10.

LOÓTTŰZ

Tisztelt Lakosság!
Ön hallott már a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
projekt nyújtotta lehetőségről? Ön tudja már, hogy kik vehetnek részt a projektben, illetve,
hogy kik lehetnek a támogatott személyek? Ön tudja, hogy a projekt kiemelten kezeli a 45
éven felülieket és, hogy nincs felső korhatár? A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében idegen
nyelvi és/vagy informatikai képzésben vehet részt minden
-- 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).
-- képzésben résztvevő személy (képzési díj összegének 2%, vagy 5% ) önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához.
A regisztrációt követően az informatikai rendszer a nyilatkozatok alapján megállapítja a jogosultságot és kiszámítja az önrész
és a támogatás mértékét.Szeretne több információt a képzési lehetőségről ? Szeretne regisztrálni, de nem ért a
számítástechnikához? Szívesen részt venne a képzésben, ha az Ön településén indulna idegen nyelvi és/vagy informatikai
képzés?
Kérdéseivel forduljon bizalommal a Faluházban
Bornemisszáné Varga Ilonához
Kedves Olvasóink!
Ezen a kis hasábon szeretném
köszönteni Önöket! Balogh Ágnes
vagyok a Napló új főszerkesztője.
Remélem gyorsan bizalmukba fogadják
az új méreteket öltő régi külalakot.
Igyekeztem a régi újság fejléceit
megtartani néhol alakítani rajta. A Napló

méreteiben láthatjuk a legnagyobb
változást, de engedjenek meg nekem egy
kis eszmefuttatást: -hát nem könnyebb
ezt olvasgatni mondjuk a buszon, vagy
egy váróteremben? Esetleg otthon, a
fürőkádban? Valljuk be a változások
kellenek, hiszen ha nem lennének, még
mindig a gyűjtögető életmódot
folytatnánk,vadásznánk, halásznánk stb.

Te h á t v á l t o z t a t t u n k a z Ö n ö k
kényelméért, és elmondhatjuk, hogy ez
tényleg Ágasegyháza újságja ízig-vérig.
Helyben készült nem csak helyieknek.
Ezért kérem fogadják szeretettel a
megújult ágasegyházi Naplót!
Balogh Ágnes főszerkesztő
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Egészségügy

Lehet, hogy nem ismerős még ez a
kifejezés: "rotavírus" vagy "rotavírusgasztroenteritisz", de talán már
találkozott olyan gyermekkel, aki átesett
ezen a potenciálisan súlyos és nagyon
fertőző betegségen. A rotavírusgasztroenteritisz megjósolhatatlan, és
előre nem lehet tudni, melyik fertőzött
gyermeknél fognak kialakulni súlyos
tünetek.
A rotavírus leggyakrabban a
csecsemőket és a fiatalabb gyermekeket
érinti. Majdnem minden gyermek átesik
rotavírus-fertőzésen első életéveiben,
akkor, amikor a leghajlamosabbak erre
a betegségre. A gyermekek 95%-a átesik
ezen a fertőzésen 3-5 éves korára.
A rotavírus-gasztroenteritisz tehető
felelőssé a csecsemő- és kisgyermekkori
súlyos, kiszáradáshoz vezető
hasmenések legtöbbje esetében (3).
Olyan mértékben fertőzőképes, hogy
akár játékokon vagy bármilyen
közönséges háztartási felületen is
hosszú ideig túlélő és
fertőzőképes marad (6,9). A rotavírus
viszonylag ellenáll a legtöbb mosó- és
mosogatószernek, fertőtlenítőszernek
(4), így a gyermekeket nehéz megvédeni
rotavírus okozta betegségtől..
Az a tudat, hogy a rotavírus-fertőzés
gyakori, aligha vigasztaló, amikor a
gyermek szenved, beteg. A betegség
váratlanul érkezik, és olyan tüneteket
okoz, mint pl.: súlyos hasmenés, hányás,
láz. Ezek a tünetek gyorsan dehidrációt,
kiszáradást eredményezhetnek (a test
víztartalmának az elvesztését), ami akár
az életet is veszélyeztetheti. Fontos,
hogy hamar felismerjük a tüneteket,
amit a rotavírus okozhat, hogy a
kiszáradást megelőzzük, ami súlyos
esetekben a vér térfogatának a
csökkenéséhez vezethet és
vérnyomásesést okozhat.
A gyermekeknek akár 20 vagy több
székletürítése vagy hányása lehet 24
órán belül. Súlyos esetben akár 9 napig
is tarthat a hasmenéses megbetegedés.
Nehéz a gyermekeket a rotavírusfertőzéstől megóvni. A rotavírus

világszerte szinte minden gyermeket
megfertőz 3-5 éves korára, és
meglehetősen ellenálló ahhoz, hogy
közönséges háztartási felületeken is
túléljen.
A rotavírus nagyon könnyen terjed, és
már a tünetek megjelenése előtt is
továbbadható. A vírus a fertőzött
személy széklettel szennyeződött
kezéről terjed, és a szájon át jut be. Élő
és fertőzőképes maradhat hosszú ideig a
kézen, kemény felületeken, ivó- vagy
uszodai vízben.
A gyermek könnyen találkozhat
szennyezett felületekkel vagy
tárgyakkal. A rotavírus-fertőzés a
hűvösebb hónapokban, szeptember és
május között a leggyakoribb
Magyarországon. Gyakran
hullámszerűen terjed végig az országon:
az ország keleti részén kezdődik
szeptemberben vagy októberben, és
áprilisban vagy májusban végződik
nyugaton. Bár főleg ezekben a
hónapokban a legtöbb a rotavírusfertőzés, bármely más időszakban is
előfordulhat.
Figyelni kell a gyermekre, hogy van-e
hirtelen kezdetű hasmenése, láza és
egyéb rotavírus-fertőzésre utaló tünete.
Kérjen orvosi segítséget azonnal, ha
gyermeke a rotavírus-fertőzés jeleit
kezdi mutatni. Nincs arra mód, hogy egy
gyermeket teljesen megvédjünk a
rotavírus-fertőzéstől. A tisztaság és a
megfelelő higiénia fenntartása nagyon
fontos a bölcsödékben, óvodákban és a
lakásokban, ahol kicsi gyermek van,
mert ezeken a helyeken fokozott a
rotavírus terjedésének kockázata. Tudni
kell, hogy a legtöbb mosó- és
fertőtlenítőszer nem hatékony a vírus
ellen.

fertőtlenítőszerrel kell lemosni
c. a használt pelenkát azonnal el kell
távolítani higiénikus módon
A csecsemő és kisgyermekkori
rotavírus-fertőzés aggasztó, megviselő
lehet a szülők és a gyermekek számára
egyaránt, tehát a tünetek gyors
felismerése nagyon fontos. Súlyos
esetben a gyermek akár naponta 20-szor
is hányhat vagy lehet hasmenése.
A kiszáradás egyike a legsúlyosabb
lehetséges komplikációknak egyes
fertőzött gyermekek esetében.
Csecsemőknél vagy kisdedeknél
kórházi intravénás (infúziós) kezelés is
szükségessé válhat..
Az otthoni kezelés a hasmenés nem
komplikált eseteiben engedhető meg.
Általában folyadékot kell adni a
gyermeknek, hogy pótoljuk azt, amit a
hányással vagy hasmenéssel elveszített.
Ha sokszor hány, a szájon át adott
folyadékpótló kezelést nehéz
kivitelezni.
Mint egyéb vírusos megbetegedés, a
rotavírus-fertőzés sem kezelhető
antibiotikummal.
Dr. Dull István
háziorvos
Tisztelt Lakosság!
A fogászati rendelő nyitvatartása
a következő:
Hétfő: 13:30-18:30
Szerda: 7:30-13:30
Csütörtök: 13:30-18:30
Dr. Cséplő Erzsébet fogorvos
és Balogh Imréné
fogorvosi asszisztens
szeretettel várja Önöket!
Tel: 06-76/200-063

Néhány ötlet, hogyan lehet a fertőzési
veszélyt csökkenteni :
a. gyakori és alapos kézmosás,
különösen WC-használat után
b. a felületeket klórtartalmú
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Civil szervezeteink életéből
Mint minden civil
szervezetnek, a Kovács
K
i
n
g
a
Emlékalapítvány
működésének
finanszírozásába is
fontos szerepet játszik
az Önök adójának 1%a. Tisztelettel
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik 2012-ben is az Alapítványunknak
ajánlották fel ezt a segítséget. 2007 évi
működésének megkezdése óta fontos
eredményeket ért el Alapítványunk. Röviden
összefoglalva: 18 fiatal tanulhatott anyanyelvi
környezetben németnyelvet Bonnban az IFS
nyelviskolánál. Minden évben több mint 30
gyermeknek és fiatalnak biztosítunk 2 hetes
ingyenes nyári tábort. Az Európa-napi
programunk több általános iskola diákjainak
részvételével zajlik. Rendszeresen, minden
tanév végén nyelvszótárt kap két ágasegyházi
általános iskolás. Munkánkat továbbra is
folytatjuk,az Önök adójának 1%-a továbbra is
nagy segítséget nyújt ebben. Kérjük támogassa
a Kovács Kinga Emlékalapítványt.
Adószámunk: 18369762-1-03
Élménybeszámolókról, eredményekről
olvashatnak az Alapítvány weboldalán:
www.kingaalapitvanya.hu
Kovács Kinga Emlékalapítvány

Köszönjük a Mohácsy Ferenc Tanulmányi Alapítvány számára felajánlott
adó 1%-át. A befolyt összeget a tanulók év végi jutalmazására, a különböző
kategóriák legjobbjainak támogatására fordítottuk. Idén is hálás szívvel
fogadjuk felajánlásaikat!
Mohácsy Ferenc Tanulmányi Alapítvány
Adószámunk: 18361616-1-03
A Polgárőr Egyesület köszönetet mond a 2012-es évi támogatásért a
lakosságnak! Köszönjük a Egyesület számára felajánlott adó 1%-át. A
befolyt összeget egyesületünk zavartalan működésére fordítottunk
(üzemanyag, gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás). Támogatásukra a
jövőben is számítunk.
Adószámunk: 18356650-1-03
Polgárőr Egyesület Ágasegyháza
Nyugdíjas Klub
Az ágasegyházi Nyugdíjas Klub 2012. december 5-re meghívást kapott a
Kerekegyházi Nyugdíjas Klubtól mikulás ünnepségre. A Polgármester Úr,
Füredi János jóvoltából a falu kisbuszával utaztunk el, hogy eme kedves
meghívásnak eleget tegyünk. Nyugdíjasok közül 17 fő jelezte részvételi
szándékát. Mikor odaértünk nagyon kedvesen fogadtak bennünket, szép
mikulás műsort adtak elő. Mi is viszonoztuk, Fehér József és Makuláné
Borika szavaltak verseket. Az ünnepélyes műsor után ebédre invitáltak
minket, töltött káposztával és finom házi süteményekkel vendégeltek meg.
Majd a fenséges falatok után táncos mulatság kezdődött. Citerás húzta a talp
alá valót, mi pedig énekkel kísértük. Kora este változatlan jó hangulatban
indultunk haza, mindannyiunkban szép emlékekkel.
Az út során sok szép nótát daloltunk és megbeszéltük, hogy legközelebb itt
Ágasegyházán fogjuk őket vendégül látni, ugyanilyen szeretettel.
Farkas Lászlóné

Vallási élet
Kérdés
Jézus „meglátott két hajót, amely a
part mentén vesztegelt; a halászok
éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat
mosták. Ekkor beszállt az egyik
hajóba, amelyik Simoné volt, és
megkérte, hogy vigye őt egy kissé
beljebb a parttól, azután leült, és a
hajóból tanította a sokaságot. Miután
abbahagyta a beszédet, ezt mondta
Simonnak: Evezz a mélyre, és
vessétek ki hálóitokat fogásra!”
Lukács 5: 2 -4
Simonék, ahogy máskor is, éjjel halászni
voltak. Ám ez alkalommal nem fogtak
semmit. Mintha üres lett volna
Genezáret tava. Lehet, hogy nem először
volt részük sikertelen halászatban, és ha
nem is csüggedtek el nagyon, mégis
fáradtak, talán még rosszkedvűek is

lehettek. Hiszen hiába próbálkoztak
egész éjjel. Hajóikra nincs szükségük, a
part mentén vesztegelnek. Hálóikat
mossák, tisztítják hínártól, moszattól,
hogy este újra munkába állhassanak.
Ebből tartják el családjaikat. Lehet
reménykednek, hogy csak az elmúlt
éjszaka volt kudarcra ítélve, a következő
hátha sikeresebb lesz.
A mai embernek igen ismerős Simon
élethelyzete: sokszor éljük át mi magunk
is, hogy dolgozunk, küzdünk, fáradunk,
és olykor kicsi, máskor elmarad a siker.
Pedig mi is szeretteinkért fáradunk.
Milyen jó lenne tudni a siker titkát!
Simonék megtudhatták a siker titkát. Jött
Jézus, akinek szüksége volt a parton
veszteglő hajóra, akinek szüksége volt a
fáradt, kudarcot vallott, de szorgos,
tapasztalt halászokra. Aznap és attól

kezdve egész életükön át. Amikor pedig
Jézus szavára vetették ki hálóikat, annyi
halat fogtak, hogy szakadoztak hálóik.
Ugye tudod, kedves olvasó, hogy a
Mesternek szüksége van rád? Illetve,
hogy sikeres „halászatodhoz”
(munkádhoz) szükséged van Jézusra?
Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:
· csütörtökönként 17 órától
bibliaóra
· vasárnaponként 10 órától
istentisztelet.
Február 17-én böjti úrvacsorás
istentisztelet.
Nagyné Igaz Melinda Sára
református lelkész
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In Memoriam
Megemlékezés

Megemlékezés

Farkas János

Gulyás János

váci tb. kanonok és ágasegyházi plébános életének 60.,
áldozópapságának 36. évében, rövid betegeskedést
követően 2013. január 18-án szent Útravalóval
megerősítve a kecskeméti megyei kórházban váratlanul
visszaadta lelkét Teremtőjének.
1953 október 30-án született Kiskunmajsán. Vácott nyerte
el a papszentelés kegyelmét 1977. június 18-án. Szentelését
követően káplánként szolgált Kistarcsán 1977-től 1980-ig,
Dabas-Sáriban1980-tól 1982-ig, majd Nagykátán 1982-től
1988-ig. 1988-tól 1995-ig lelkészként szolgált az
Úrszőlőjében Tiszakürtön.
1991-től1994-ig ellátta a Szelevényi Plébánia lelkipásztori
teendőit is. 1995-ben főpásztora Szolnok-Jézus Szíves
Plébániára küldte plébánosi megbízással.E helyen végezte
szolgálatát 2004-ig. 1995-től 2003-ig oldallagosan ellátva
Szolnok-Szentlélek Plébániát is. 1998-ban érdemeit váci
tiszteletbeli kanonok cím adományozásával ismerték el.
2004-től 2005-ig hatvani prépostként szolgált a Váci
Egyházmegyében. 2005. augusztus 1-től ágasegyházi
plébánosként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében
folytatta áldásos ténykedését. Oldallagosan ellátta a
Ballószög Plébániát is. 2013 január 13-án váratlan
rosszullétet követően a kecskeméti megyei kórházba került,
ahol rövid időn belül elhunyt.
„ A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam,
hitemet megtartottam.“ (2Tim 4,7)

2013 január 25-én elhunyt. 2013 február 2-án helyezték
örök nyugalomra az ágasegyházi temetőben.
Halottaink álmai felett
Egy rozsdás vaskapu csikordul,
Távolban nagyharang megkondul.
Tarka szőnyeg - őszi falevél,
Talpaktól zizzenve - így regél.
Temetőkerteknek ösvénye,
Gondolat, szép emlék örvénye.
Elhagyott pókhálón vízcseppek,
Elmorzsolt csillanó könnycseppek.
Krizantémtengertől álomszép,
Kissé már megfakult álomkép.
Mécsesek szeretet fényéből,
Emlékek szerettünk lényéből.
Könnyeket szárító őszi szél,
Arcokat simogat - így beszél.
Csendesen őrködött, lebegett,
Halottaink álmai felett!
(Horváth Piroska verse)

Emlékezzünk Wass Albert halálának 15. évfordulójára
Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert (1908. január 8. - 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő.
Magyarországon csak halála után fedezték fel Wass Albertet, mint az erdélyi magyar irodalom nagy alakját. Ő a magyar
irodalom ellentmondásos figurája, a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a
legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben,
mind Magyarországon. Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar
történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül. Wass Albert 1944-től
Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt.
Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi olvasók mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult: A
funtineli boszorkány című művét az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50
legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet!
és a Kard és kasza.
Talán
Talán egy könyvben vagyok egy betű.
Talán egy szó.
Talán egy költemény.
Mit tudom én.
Csak azt tudom,
hogy nagyon szomorú lehet az a mondat,
mit kiolvas belőlem valaki,
Wass Albert
ha letette a tollat.
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INFORMÁCIÓK
Ügyeleti elérhetőségek
Háziorvosi rendelő ügyeletét a rendelési időn kívül
hétköznap 17:00- 08:00h-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 esetetekben 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 30/499-7894
Tatár István alelnök
Rendőrségi 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: Molnár Csilla Tel.: 70/334-7813
Gyógyszertár: Ágasegyháza, Rákóczi út 60.
Tel.: 76/388-206
Szévhenyi István Általános Iskola és Óvoda
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044
- Óvoda Ágasegyháza, Óvoda u. 2. Tel.: 76/388-014

Otthonom ízei
Szalagos fánk nem csak farsangra
Hozzávalók:
A fánkhoz: 70 dkg liszt, kb. 3 dl tej,
5 dkg friss élesztő (7 g szárított
élesztő = 25 g friss élesztő),7 dkg
porcukor, 9 dkg olvasztott vaj,7 db
tojássárgája
A sütéshez: olaj
A tálaláshoz:baracklekvár,porcukor
Elkészítés:
Az élesztőt cukros langyos tejben felfuttatjuk, majd a tészta többi
hozzávalóival jól kidolgozzuk. Duplájára kelesztjük, majd
átgyúrjuk. A tésztát kisodorjuk ujjnyi vastagra, majd 1 nagyobb
fánkszaggatóval kiszúrjuk. Letakarva még 15 percig pihentetjük,
majd nem túl forró olajban kisütjük. Porcukorral meghintve,
baracklekvárral tálaljuk.
Forrás. Internet
Kedves Olvasóink!
A következő számba várjuk sok szerettel azon vállalkozó
szellemű Olvasóink receptjeit, akik szívesen megosztanák jól
bevált ételeik elkészítésének módjait. Szívesen várjuk a
különböző levesek, főételek illetve sós és édes sütemények
rövid (elkészítési) receptjeit. Fényképeket is közlünk!
Kérjük ezeket leadni szerkesztőségünkbe minden hónap 5-ig,
a Mohácsy Ferenc Faluházban személyesen, postán
(Ágasegyháza kossuth tér 2.) illetve e-mailben:
agasegyhaza.naplo@gmail.com címre.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Kurdi Zoé Anna (Farkas Hajnalka);
Sörös Dominik (Gráncsa Hajnal Irén);
Tóth Nikolett (Horváth Mariann)

Házasságkötés: nem volt
Elhunyt: Krajcsik Jánosné Tóth Klára Ibolya (65),
Gál Ferencné Kamasz Irén (54),
Farkas János Plébános (59)
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