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Nőnapi köszöntő
Kedves ágasegyházi Nők, Lányok,
Asszonyok, Nagymamák, Déd
mamák!
Nagy szeretettel és a legnagyobb
Tisztelettel köszöntöm Önöket és
minden újság olvasót ezen a gyönyörű
Nőnapon! Kívánom ez alkalomból,
hogy minden Nő élete megérdemelten
boldog, kiegyensúlyozott legyen.
Ismerje el a társadalom munkájukat
tudásukat, alkotásaikat, szerepüket,
hovatartozásukat. A családban, baráti
körben és a munkahelyen szeretet,
megbecsülés békesség, harmónia,
egészség rajongja körül Önöket. A Nő a
családban, a szerelemben a szeretet, az
összetartás centruma, az emberiség
kedvence. Nélkülük nincs élet, nincs az
életnek értelme, nélkülük kihalt a táj,
üres a ház, sötét a konyha és hideg a
szoba.
A Nő a legdrágább kincsünk, a legszebb
ékszerünk. A Nő a legvarázslatosabb a
legcsodálatosabb teremtés, azzal együtt,
hogy gyenge és törékeny. A Nőknek
lelkük van, életet adnak. A legszínesebb
formában végzik munkájukat, lányként,
anyaként, társként, feleségként,
munkatársként, mama és dédiként. A
mindennapok munkáiból a legnehezebb
rész rájuk hárul, amit mi férfiak, - valljuk
be, - nem is nagyon tudunk elvégezni
minden esetben.

Odafigyelnek ránk, férfiakra,
gyermekeinkre, gyengédek, megértőek
hozzánk, gondoskodnak rólunk és nem
érzékeltetik velünk, - pedig tudják, - ha
néha egy kicsit rosszak vagyunk. A
legszebb nemet a Női nemet, nekünk
férfiaknak kell támogatnunk,
megbecsülnünk, szeretnünk,
segítenünk, hogy boldogok legyenek;
szeretetben tartsák össze a családot,
munkahelyükön és a társadalom minden
területén elismert személyekké
váljanak, és kimagasló eredményeket
érhessenek el.

„Az igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a
Nő ugyanúgy ember. És Társ. A férfi
társa. Mindenben. Mindent megtehet
érte: moshat, főzhet, takaríthat - de nem
azért, mert ez a dolga. Hanem
szeretetből. Szeretetből, amit a férfi
észrevesz, és viszonoz. Talán mos, főz,
takarít - vele együtt. Vagy csak
egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem
teszi szóvá, ha nincs kész időre az ebéd,
vagy kicsit gyűrött az ing. Mert nem ez
legfontosabb számára. Nem az ebéd,
nem a tárgyak, nem a külsőség. Hanem a
Társ. A Nő. Az igazi.”

Hálásak vagyunk azért, hogy kedvesek,
figyelmesek, türelmesek hozzánk,
mosolyaikkal, - melyet mi szívesen
elültetnénk, hogy még több legyen
belőle, - szinte megbabonáznak.
Köszönjük, hogy jóban, rosszban velünk
együtt éreznek, küzdenek és szeretnek
bennünket.

Csitáry-Hock Tamás

Minden ágasegyházi Nőnek, minden
olvasónak, és minden Nőnek, aki a
világegyetemben él, kívánok sok erőt,
egészséget, családjuk és szeretteik
körében sok boldogságot, örömet,
szeretetet, és a legnagyobb
megbecsülést, egyenjogú életet
Ágasegyházán és a világ minden
társadalmában, közösségében!

Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere

Mi történt 1848. március 15.-én?

A

bécsi forradalom híre ösztönző
hatással volt a magyar radikális
ifjakra is. 15.-én a Pilvax Kör
tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai
Mórral és Vasvári Pállal elhatározták,
hogy maguk szereznek érvényt a
sajtószabadságnak. Alig néhányan
indultak el Landerer Lajos és Heckenast
Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra
nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint
Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti
Dal-t. Délután naggyűlést hirdettek a

Nemzeti Múzeum elé, ahol már több
tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták

a 12 pontot és Petőfi is elszavalta
költeményét. Ezután a Várba vonultak,
hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák
követeléseiket. Ez teljes mértékben
sikerült, így vér nélkül győzött a
forradalom. Az összegyűlt tömeg
követelésére Táncsics Mihályt is
szabadon bocsátották.
(Folytatás az Ünnepekről dióhéjban
című cikkben)
Forrás: Internet
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylése.
Néhány változásra szeretném
őstermelőink figyelmét felhívni a
felhasznált gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylése tekintetében.
2012 évtől azok az őstermelők, akik
egyéb módon, mint főállású őstermelő,
vagy áfa körös, illetve az, aki
munkavállalókat alkalmaz, elektronikus
bevallásra kötelezett. Tehát a gázolaj
jövedéki adójának visszaigénylését is
csak elektronikusan tehetik meg. Aki a
múlt évben papír alapon adott be
igénylést és nem tartozik a fenti
kötelezettek körében, az ebben az évben
még beadhatja papír alapon. Fontos
tudni, hogy a jövő évtől minden
őstermelő, kivétel nélkül csak
elektronikusan, az ügyfélkapun
keresztül teheti meg a visszaigénylést.
A visszaigénylést az érintettek a BEV
–J04 számú nyomtatvány
felhasználásával tehetik meg. A jelzett
nyomtatvány megtalálható az Általános
Nyomtatvány kitöltő keretprogramban,
melynek a frissítése a kitöltés előtt
minden esetben javasolt.
Hektáronként a 2012. évre vonatkozóan
97 liter gázolaj számolható el, a

A közlemény
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a
médiában megjelent téves
beszámolókkal szemben, az óvodai
beiratkozáshoz a szülőknek nem kell
"személyi igazolványt" készíttetniük
gyermekük számára.
Az óvodai felvétel szabályait rögzítő
miniszteri rendelet úgy fogalmaz: "Az
óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
Állampolgársági kérelmek
benyújtása
2013. március 1-jétől nem a települési
anyakönyvvezetőknél, hanem a járási
hivataloknál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmek
formanyomtatványait.
Természetesen továbbra is el lehet
indítani az eljárást minden
külképviseleten, a Kormányablakoknál,
illetve a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnál és továbbra

visszaigénylés összege viszont
literenként 90,487 Ft-ra változott.
Nagyon fontos, hogy az adószámot, a
Vámhatóság által adott VPID számot, az
MVH által adott regisztrációs számot,
valamint az R01 számú nyomtatványon
korábban igényelt Egységes ügyfél
címtár nyilvántartási számát pontosan
adjuk meg, mert a Tisztelt Hatóságok
kifogásolják, ha pontatlan. Nagyon sok
féle számmal rendelkezünk, szinte
mindenütt nyilvántartanak bennünket,
–lassan hasonlóan, mint egy tárgyi
eszközt,– ha rossz lesz a bevallásunk
minden Hatóság megtalál számaink,
jeleink alapján, ami pénzbe is kerülhet.
Figyeljünk oda a fajtakód számának
beírásakor, aminek kiválasztása gondot
okozhat, mely jelen esetben 523.
A papír alapon történő bevallást,
amennyiben az hibátlan, aláírás után a
következő címre küldjük meg: NAV
Pénzügyőri Igazgatóság 6001
Kecskemét Pf. 516.
A bevalláshoz nem kell a falugazdász
földhasználatra vonatkozó igazolása és
nem kell a számlákat sem csatolni.
Természetesen minden ide vonatkozó
iratot a tárgyév végétől számított öt évig
meg kell őrizni, felhívásra a hatóságok
rendelkezésére bocsátani.

Javaslom mindenkinek, aki még nem
tette meg, hogy az ügyfélkapunál
regisztráljanak minél előbb, hiszen a
jövő évtől csak elektronikus bevallás
várható e területen.
Amennyiben kérdés merülne fel a
visszatérítéssel, vagy egyéb
adóbevallásokkal, személyi
jövedelemadó bevallással
kapcsolatosan, szívesen állok
rendelkezésre.

személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá a szülő
személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát".

akadnak olyan óvatos intézmények, ahol
az anyakönyvi kivonat bemutatását is
kérik. Ez felesleges ugyan, de nem
jogszerűtlen.

A gyermek számára a születési
anyakönyvi kivonat alapján kiállított
lakcímkártya hátoldalán található a
személyi azonosító. Az óvodai
beiratkozáshoz szükséges hatósági
igazolvány tehát nem más, mint a
gyermek lakcímkártyája. Bár a
lakcímkártya önmagában elegendő a
gyermek hiteles azonosítására, de

Ellenben, ha az óvodavezető a
beiratkozás alkalmával a szülőtől a
gyermek részére kiállított "személyi
igazolvány" bemutatását kéri, ahogy az
a sajtóban elhangzott, jogszerűtlenül jár
el.

is bármely polgármester előtt vagy
bármely külképviseleten le lehet tenni az
állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében
fogadta el azt a törvényt, amely az
anyakönyvi, az állampolgársági és a
személyi és lakcím-nyilvántartási
eljárások esetében csökkentette a
bürokráciát, az adminisztratív terheket.
Mindez része a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program
keretében tavaly elindított
Egyszerűsítési Programnak, amelynek

célja, hogy csökkenjen a lakosságot
érintő hivatali bürokrácia, kevesebb
legyen a papírmunka, a kitöltendő
nyomtatvány, a sorban állás, de
kiterjedtebb és pontosabb legyen az
üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz
minél egyszerűbb ügyintézési folyamat
segítse az embereket.

Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere

Oktatásért Felelős
Államtitkárság

Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztatás
Az ágasegyházi gyógyszertár
bezárásáról nem hiteles információk
kerültek ki a lakosság körében, melyre
vonatkozóan az alábbiakkal szeretném
Tisztelt lakosainkat megnyugtatni.
Dr. Mezei Gyula Gyógyszerész úrral
való megbeszélésünknek megfelelően a
Dr. úr arról biztosított, hogy az
ágasegyházi gyógyszertár a
Amit a haszonélvezeti és az özvegyi
jogról tudni érdemes?
Közeli rokonok között is gyakran ad
okot heves vitára az, ha egy háznak,
lakásnak, ingatlannak, vagy bármilyen
értékkel bíró holminak más személy a
tulajdonosa és megint más a
haszonélvezője. Bizony, jónéhányszor
megkeresnek engem is elkeseredett
nagypapák és nagymamák azzal, hogy
megkérdezzék például azt, hogy joga
van-e a közös gyermeknek eltávolítani
az özvegy szülejét abból a lakásból,
amelyben elhunyt házastársával egy
életen át benne lakott. Ugyanakkor a
probléma fordított szempontból is
felmerülhet: Megteheti-e a
haszonélvezeti joggal rendelkező szülő
vagy nagyszülő azt, hogy a gyermekét
vagy unokáját – aki egyébként
tulajdonos is – adott esetben kitiltsa a
saját házából.
A helyzet az, hogy a kérdés jogi
szabályozása már nagyon-nagyon
régóta problémát okoz a jogalkotó
számára is, amely érzékelve a fennálló
visszásságokat a következő esztendőtől
fogva megpróbál változtatásokat
végrehajtani. Különösebb jóstehetség
nélkül is belátható azonban az, hogy a
kérdéskör egy olyan bonyolult
élethelyzetet tartalmaz magában,
melynek megnyugtató módon történő
szabályozásán még hosszú ideig kell
munkálkodni.
A haszonélvezeti jog jelenlegi
szabályozásának alapjait a Polgári
Törvénykönyv 157–164. §-aiból
ismerhetjük meg. Ebből megállapítható
az, hogy egy olyan vagyoni értékű jogról
van szó, amely legfeljebb annak a
jogosultnak az élete végéig állhat fenn,
aki ezen jogánál fogva teljes egészében
birtokolhatja, használhatja és szedheti a
hasznait annak a háznak, lakásnak,
teleknek, ingatlannak, vagy bármilyen

továbbiakban is működni fog,
hasonlóan, mint eddig. Új elem-ként
jelenik meg az, hogy a gyógyszertár
Gazdasági társaság-ként működik
együtt az izsáki gyógyszertárral,
gazdaságossági megfontolásoknak
megfelelően. A lakosságot semmilyen
hátrány nem éri. Bizonyos számviteli és
technikai átállások miatt viszont 2013.
április 01-10 napjáig a nyitva tartás
szünetel, mely miatt kérjük a lakosság

türelmét és szíves megértését. A zárva
tartás ideje alatt az izsáki gyógyszertár
áll rendelkezésre, ahol a
tanyagondnokok szívesen segítenek a
gyógyszerek kiváltása tekintetében a
lakosság minden tagjának.
Megértésüket köszönjük!

más értékkel bíró dolognak, amelyen a
haszonélvezeti joga fennáll. Ezen idő
alatt bizony a tulajdonos is csak
annyiban gyakorolhatja ezeket a jogait,
amennyiben a haszonélvező azt
megengedi neki.
A haszonélvező tehát jogosult
meghatározni azt, hogy ki használhatja
például azt a házat, ami nem – vagy csak
részben – az övé. Adott esetekben, annak
használatát idegen személynek
átengedheti, de ha úgy látja jónak,
bizony a tulajdonos számára is
megtilthatja azt, hogy a saját tulajdonát
használhassa. Ennek érdekében például
a zárakat lecseréltetheti. Eladni
ugyanakkor nem lehet, és
végrendelkezni sem lehet felőle,
ugyanis – mint láttuk – az legkésőbb a
jogosult halálával megszűnik.

Ebben az esetben tehát a házastárs
haszonélvezetének korlátozását az
örökösök bíróságtól kérhetik, azonban
az igényük csak olyan mértékű lehet,
amely még nem veszélyezteti az özvegy
szükségleteinek kielégítését.
A jelenlegi Polgári Törvénykönyv
szerint hivatalos megegyezés és
végrendelet nélkül tehát az özvegy
„mindent visz”, vagyis használati és
haszonszedési jogot kap minden ingó és
ingatlan vagyonra, de az ő hozzájárulása
nélkül az örökségből semmit nem lehet
eladni vagy megváltani. Mindent
használhat vagy bérbe adhat addig, amíg
az özvegysége tart. A törvényes
leszármazottak tehát nem tudnak
hozzájutni beleegyezése nélkül az
örökrészükhöz, nem adhatnak el például
ingatlant az özvegyi jog miatt. Fontos
azonban az, hogy az özvegyi jog azzal,
ha az özvegy új házasságot köt,
megszűnik.

A haszonélvezeti jogot természetesen az
ingatlan-nyilvántartásba is be kell
jegyezni, s mivel annak vagyoni értéke
van, ezért megszerzése esetén illetéket
kell fizetni, amelynek mértékét az
illetéktörvényben meghatározott módon
lehet kiszámítani.
A haszonélvezeti jog korlátozása akkor
jöhet szóba, ha annak egy sajátos, de
rendkívül gyakori típusáról, az özvegyi
jogról van szó. A jelenleg hatályos
Polgári Törvénykönyv 615. § (1)
bekezdése ugyanis úgy rendelkezik,
hogy az örökhagyó házastársa
(özvegye) örökli mindannak a
vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet
egyébként nem ő örököl. Ez az eset az,
amikor egy házaspárból az egyik ember
meghal, és utána leszármazók
(gyermekek, ezek hiányában unokák,
dédunokák, stb) öröklik az ingatlan ½
részét. Az örökösök ilyenkor az
ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként
kerülnek bejegyzésre, azonban az
ingatlan teljes használata továbbra is a
még élő özvegyet fogja megilletni.

Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere

A következő évtől hatályos új Polgári
Törvénykönyv az özvegyi jogot
annyiban fogja módosítani, hogy a
túlélő házastárs csak az elhunyttal
közösen lakott lakásra és a hozzá
tartozó berendezési és felszerelési
tárgyakra fog majd haszonélvezeti jogot
szerezni. Az így megszerzett joga
azonban az élete végéig fennmarad, még
abban az esetben is, ha újraházasodik. A
többi vagyon felett viszont semmilyen
jogot nem gyakorol, csak egy
„gyermekrésznyit” kap belőle. Így az
örökösök tehát azon az ingatlanon kívül,
amelyre nézve az özvegy haszonélvezeti
jogot kapott, az összes többi általuk
megörökölt ingó és ingatlan vagyont
eladhatják, és ebben az özvegy is
érdekelt lesz azzal, hogy a saját részéhez
így pénzben hozzá tud majd jutni.
Dr. Fazekas István
jegyző
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Napköziotthonos Óvoda Ágasegyháza
Februári bálak
Február a bálak, a farsang ideje. 7-én,
csütörtökon tartottuk a gyerekek
farsangi mulatságát, amelyen a szülők is
részt vettek. Frederico vidám, zenés
műsorával kezdődött, aki aktívan
bevonta a gyerekeket is az előadásába,
énekeltette, táncoltatta őket, Bonifác
nevű bábjával együtt nagyon jó
hangulatot teremtett. Az előadás után a
gyermekek jelmezes felvonulása
következett, miközben előadták a
farsangra tanult verseket, énekeket.
Nagyon ötletes szép jelmezekben
jelentek meg, jutalmul mindannyian
egy-egy csokoládét kaptak. A
bemutatkozás után fogyasztottuk el az
otthonról hozott finom süteményeket,
táncolhattak, játszhattak, jól érezték
magukat.

Óvoda jótékonysági bálja
16-án, szombaton került a sor az Óvoda
hagyományos vacsorás, élőzenés
jótékonysági báljára. Erre az alkalomra
hastánccal készültek az anyukák és az
óvoda dolgozói, összesen 18-an. A
táncot Sipos Krisztina tanította. Nagy
létszámú, nagyon jó hangulatú, jól
sikerült bálunk volt. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a Szülői
Munkaközösségnek, a segítő
szülőnek, és minden
támogatónknak, aki bármilyen
módon hozzájárult ennek a
rendezvénynek a sikeréhez. A bál
bevételéből mindig az óvoda játékvagy eszközkészletét bővítjük.
Tavaly nem költöttük el a
bevételünket azzal a szándékkal,
hogy ebben az évben nagyobb
dolgot tudjuk vásárolni.
Mindenképpen szeretnénk új,
modern kiságyakat
a gyerekek
számára, de mivel
nem mindenki
alszik itt, olyan
udvari játékot,
vagy csoportszobai
berendezést is,
amit minden
kisgyerek tud
használni.

Március 22-én, pénteken du. 17
órakor szeretettel várunk minden
érdeklődőt a Sportcsarnokba a
„Mesedélutánunkra”, ahol
óvodásaink mesékkel, dalos
játékokkal mutatkoznak be. A
rendezvényen nincs meghatározott
belépő, de a vendégektől kapott
összeget szintén játékok vásárlásra
szoktuk fordítani.
Szmetena Katalin
Óvodavezető
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Farsangi buli

Játékos sportverseny

Már hetekkel a buli előtt elkezdtünk
készülődni. Lampionokat, álarcokat
gyártottunk, tombolát árusítottunk.
Végre eljött február 8. a buli napja.
Szépen feldíszítettük a csarnokot,
segítettünk DJ Sanyának a
bepakolásban. Szüleink sokféle finom
sütit készítettek a büfébe. Fél háromkor
e l k e z d ő d ö t t a j e l m e z v e r s e n y.
Körülbelül 70-en öltöztek be ötletes
jelmezekbe.
Nem lehetett a zsürinek könnyű dolga.

Az idei tanévben is beneveztünk a
Jakabszálláson megrendezett kisiskolák
játékos sportvetélkedőjére. A versenyre
február 22-én került sor.
Iskolánkat az alsó tagozatosokból
válogatott 18 fős csapat képviselte:
Kamasz Richárd, Kamasz Krisztián,
Szőllősi Csaba (3. osztályos tanulók).,
Tóth Dorina, Tatár Amanda, Törökfalvy
Alexandra, Völgyesi Dóra, Szmetena
Katalin, Mikulácsik Bettina, Mátyás
Klaudia, Galamb Alexandra, Boros
Boglárka, Székely-Béres Márk, Sípos
Mátyás, Simon Martin, Farkas Bence,
Farkas Béla, Dinnyés Mihály ( 4.
osztályos tanulók).
A gyerekek a felkészülési időszakban
rendszeresen, kitartó munkával és
lelkesedéssel dolgoztak. A verseny
napját nagyon izgatottan várták. Jó
hangulatban telt, hét iskola mérte össze
ügyességét, gyorsaságát. A csapat
minden erejét és minden akaratát
összeszedve versenyzett, aminek
meglett az eredménye, II. helyezést
értük el! Nagyon büszkék vagyunk
rájuk!
HAJRÁ ÁGAS!

Volt, akinek a Meglepetéstorta, másnak
Károly bácsi és családja tetszett a
legjobban. Amíg az eredményhirdetésre
vártunk, különböző játékokban lehetett
részt venni. Volt üdítőivóverseny, lufifújás,
múmiakészítés.
A büfében is nagy volt a
nyüzsgés. Mindenki sütit és
szendvicset akart venni. Volt
muffin és puding, pattogatott
kukorica és üdítő is. A
tombolahúzásnál nagyon
izgultunk, vajon ki nyeri meg a
tortát. Öttől- hétig
csak a
felsősök maradhattak. Látványos
lézerbemutató és füstgép is volt.
Mindenki jól érezte magát, egy
hatalmasat buliztunk. 7 után
gyorsan végeztünk a takarítással.
Reméljük a legközelebbi buli is
ilyen jó lesz. Jövőre gyere el te is!
Mészáros Emma, Iványi László,
Völgyesi Ádám 7. osztályos tanulók

Felsős szavalóverseny
Február 27-re 32 tanuló készült fel 1-1
költemény megtanulásával.

menekülő). 3. Ürögdi Ábel, (Petőfi
Sándor: A tintásüveg). 7.-8. osztály: 1.
Fekete Zoltán, (József Attila: Levegőt!).
2. Ürögdi Áron, (Alföldi Géza: Csak a
gyökér kitartson). 3. Sándor Imola,
(Petőfi Sándor: Tolvaj huszár).
Különdíj: Szabó Ibolya,6. o., (Petőfi
Sándor: Füstbe ment terv).
Barantaverseny Erdélyben
Február 16-án Székelykeresztúron egy
nemzetközi barantaversenyen vett részt
5 tanulónk és egy középiskolás. Szabó
Ibolya, szabó Tibor, Mészáros Bence,
Dóka Dávid, Bodor Levente és
Mészáros Tibor nem csak a versenyen
szerzett tapasztalatokkal gazdagodott,
hanem megnézték Segesvár történelmi
nevezetességeit. A versenyen Dóka
Dávid szerepelt a legeredményesebben,
korosztályában a második helyet
szerezte meg.

Iskolai programok:
Helyesírási verseny,
Jakabszállás.
március 25. Idegen nyelvi verseny.
március 28.-ápr. 2. Tavaszi szünet
április 6.
Bozsik Egyesületi
Program (foci Izsákon)
április 8.
Fogadónap.
április 15.
Kisiskolák mezei
futóversenye.
április 18.
Matematika
verseny
Orgovány. Nyílt
tanítási nap.
április 22.
A Föld Napja a
Vackor Várban.
1.-3.osztály
április 22.-25. Erdei iskola. 4.o.
március 22.

Ártim János
Igazgató
Sok szép előadást hallottunk, így nehéz
volt a zsűrinek felállítani a helyezési
sorrendet. Minden tanuló kapott
emléklapot és a polgármester úr
ajándékát.
Végeredmény: 5.-6. osztály: 1. Németh
Viktor, (Petőfi Sándor: Pató Pál úr) 2.
Berta Alexa, (Remenyik Sándor: A
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BARANTA
A Baranta Mozgalom Balassi
Bálintnak állít emléket minden
évben, a Bálint napra következő
szombaton egy Kárpát-medencei
szablyavívó versennyel. Idén 6.
alkalommal rendeztük meg a Balassi
Szablyavívó Kupát Erdélyben,
Székelykeresztúron.
A helyszín évről évre változik,
vándorol az országrészek között. Hol

Magyarországon, hol a Felvidéken,
Vajdaságban, vagy éppen Erdélyben
találkoznak a kardforgató magyarok,
hogy összemérjék jártasságukat a
vívásban.
Valentin napi rózsaszín,
szívecskés import ünnep
helyett a hagyományos
magyar harcművészet
gyakorlói őseink vitézlő
nyomdokain kívánnak
járni, és megmutatni,
lobog még a magyar lélek,
van még magyar virtus.
A szablya nagyon régi,
nemes fegyverünk,
forgatása, a szablyavívás
kedves elfoglaltsága a
barantásoknak, akik
igyekeznek a régmúlt idők
küzdelmeit, virtusát
mindennapjaikba beleszőni.
Karddal, lándzsával, fokossal
vívunk, íjászkodunk, birkózunk,
karikás ostorozunk, táncolunk. Úgy
tartjuk, hogy a mi nagyapáink,
dédapáink, szépapáink, vagy
bármely ősünk számtalan csúf
harcban, háborúban megállták a
helyüket, vitézségükkel védték a

hazát, a szabadságot. Ezek a hőseink
biztosan tudtak annyit a harcról, mint
akár melyik japán karate mester,
vagy kínai kungfuzó szerzetes, ezért
mi inkább a saját harci
hagyományainkból akarunk tanulni,
mint más nemzetéből.

csapatai közül valamelyik lesz a
házigazda. Bízok abban, hogy az
Ágasegyházi Baranta csapat arra a
versenyre is el tud menni, és
hasonlóan, vagy akár még jobban
szerepel, mint idén.

Erdélyből, Felvidékről, a
Va j d a s á g b ó l é s a z
anyaországból összesen 160
versenyző nevezett be a
küzdelmekbe, 6
korcsoportban.
Ágasegyházán 5
hónapja minden kedden
gyakorolják az
iskolások a vívást a
baranta szakkörben.
6 gyermek minden
bátorságát összeszedve
utazott idén februárban
Székelykeresztúrra, hogy
megméretesse jártasságát a Kárpátmedence különböző szegleteiből
érkező versenyzőkkel szemben.
Nem kis meglepetésre az általános

iskolások mezőnyében minden
dobogós helyezett a Kiskunságból a
Kiskun Baranta csapataiból került ki,
köztük második helyezést szerzett
Dóka Dávid.
A versenyt harmadszorra nyerte meg
a felnőtt férfiak (öskük) között a
Felföldi Baranta Szövetség vezetője,
Kopecsni Gábor.
Jövőre ezért éppen ő, illetve az ő

Az ágasiak csapatát erősítette még:
Bodor Levente, Mészáros Tibor és
Bence, Szabó Tibor és Ibolya.
Megemlíteném még azt a tényt, hogy
kiutazásunk nem jött volna létre
(vagy csak nagyon nehezen)
Füredi János polgármester úr
segítsége nélkül.
Füredi János első szóra segített!
Rendelkezésünkre bocsátotta a
Volkswagen Transzportert,
állva az üzemanyagot, ami a
falu szűkös büdzséjét tekintve
nem egyszerű kigazdálkodni.
Mint hangsúlyozta: a jó cél és a
gyermekek érdekében mindent
megtesz! És ezt nem csak ígérte,
meg is cselekedte.
Továbbiakban is szívvel és
lélekkel támogatja a barantás
szakkört, felajánlva a
sportcsarnok nyújtotta
lehetőségeket.
Köszönet Önnek Polgármester Úr!
Szilaj István,
Keviczkei Sándor
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Tisztelt Lakosság!
Közös gondolkodásra kívánjuk Önöket
bátorítani a „helyi értékeinek”
tekintetében.
Tárjuk fel közös erővel a községünkben
fellelhető értékeket. Kérjük, hogy
alábbi kérdésekre válaszolva segítse a
helyi értéktár létrehozását !
(A név megadása önkéntes)

ünnepeken, családi, baráti
környezetben)?
3.,Ismer-e olyan kézművest,
mesterembert, gazdálkodót, vállalkozót,
iparost, aki egyedi, különleges, értékes
munkát végez?
4.,Tud-e valamilyen egyedi termékről,
ami régi technológiával készül a
településen?

Válaszoló neve:
…………………………………….......

5.,Tud-e valamilyen helyi specialitású
ételről, italról?

1., Milyen saját településre vonatkozó
helyi hagyományt ismer (ének,
tánc,viselet, szokás, stb.)?

6.,Nevezzen meg olyan épületeket,
köztéri alkotásokat, szobrokat,
kegyhelyeket, műemlékeket, építészeti
alkotásokat, amelyek véleménye szerint
a helyi építészeti örökség részei
(lakóházak,gazdasági
épületek,intézmények)!

2., Ismer-e olyan hagyományőrző
helybelieket (helytörténész, helyi
író,nótafa,vőfély,stb.), akik tudásukat
valamilyen formában továbbadják
(iskolában,óvodában, jeles napokon,
közösségi összejöveteleken,

7 . , Tu d - e v a l a m i l y e n h e l y b e n
megtermelt vagy itt található
mezőgazdasági különlegességről,
növényről (szőlő, gyümölcs,
kapásnövény, zöldségféle, erdei
gyümölcs vagy egyéb)?

Lakcíme:
………………………………………...

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.
(A fent említett összegek az ÁFÁT
nem tartalmazzák!)

Gyereksarok

8.,Ismer-e olyan helybélit, akinek
kedvenc hobbija mások számára is
érdekes lehet( fest, farag, bőrt vagy
fémet,csontot munkál, makettet,
modelleket, gyerekjátékokat készít,
felújít régi gépeket, sző, fon, hímez,
horgol, fotós, filmes), vagy valamit
gyűjt: (bélyeget, régiséget, receptet,
képet, kaktuszt…)?
9.,Ha nyáron érdeklődő vendége jön,
mit mutat meg saját településéről és
annak környékéről?
10.,Tud-e egyéb olyan értéket, ami a
kérdőíven nem szerepel, de
kiemelkedőnek tartja (helyi ismeret,
tudás, érdeklődés, számot tartó
érdekesség)? Kérjük írja ide!
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet
március végéig juttassa el a Faluházba!
Támogató együttműködését
megköszönve kívánunk további sok
erőt és jó egészséget!
Bornemisszáné Varga Ilona
Intézményvezető

Rejtvénypályáztok
nyertesei:

Lugosi Csenge,
Bolyki Bálint,
Németh Viktor
Kérjük a nyerteseket
jelentkezzenek a
nyereményükért a
Faluházban!
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Tisztelt Ágasegyházi Polgár!
Szeretne Ön helyben, díjmentesen,
rövid idő alatt, gyorsan
hasznosítható tudáshoz jutni?
Akkor Önnek az általunk kínált
tanfolyamokra kell jelentkeznie!

és műszaki követelményeinek új
szabályait. Fontos a közlekedési
balesetek megelőzési lehetőségének, a
biztonságos közlekedés feltételeinek
megismerése, felelevenítése. A
résztvevők felfrissítik KRESZismereteiket.

A Falugondnokok
Duna–Tisza Közi
Egyesülete az Új
S z é c h e n y i Te r v
p á l y á z a t i
finanszírozásával
tréningeket,
képzéseket szervez Ágasegyházán a
családok társadalmi helyzetének
javítása érdekében.
Ezek a képzések a munkába állást
segítik elő a jelenleg munkát
keresőknek, a kisgyermekes
édesanyáknak, valamint azoknak
nyújtanak segítséget, akik szeretnék
megismerni és fejleszteni saját
képességeiket, mélyíteni önismeretüket.

Informatikai képzés – 30 óra: A
jelentkezők tudásszintjéhez és
igényeihez igazodva: Az internet
használatának bemutatása. Alapvető
számítástechnikai ismeretek oktatása:
szövegszerkesztés; táblázatkezelés;
keresőrendszerek; elektronikus
levelezés.

Elsősegélynyújtás elmélete és
gyakorlata, baleset-megelőzés képzés 30 óra: Az elsősegélynyújtás oktatás
célja olyan biztos, stabil tudás
megalapozása, új módszerek
megismerése, amely hozzásegíti a
képzésben résztvevőket ahhoz, hogy
éles helyzetben dönteni és cselekedni
tudjanak. A baleset-megelőzési részben
megismerik a gépjárművek üzemeltetési

Vállalkozási ismeretek képzés – 20 óra:
Vállalkozások bemutatása, környezete.
Vállalkozások szervezeti formái;
gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozás jellemzői. Vállalkozási
formák közötti választás főbb
szempontjai. Sikeres vállalkozás
feltételei. Egyéni vállalkozás alapítása.
Vállalkozás tevékenysége, célja,
finanszírozási formái, pénzügyei,
emberierőforrás-gazdálkodása. Nemzeti
és EU-s támogatások, pályázatok.

munkavállalásra vonatkozó terveikben.
Kulcsképesség fejlesztő,
személyiségfejlesztő, beilleszkedést,
önálló életvitelt segítő képzés, mely új
szakmai utakat és lehetőségeket nyithat
meg a változtatásra és változásra kész
munkavállaló előtt.
Jelentkezési határidő: 2013. március
31.
Jelentkezni a helyi szervezőnél,
jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A képzéseket az érdeklődésnek
megfelelően igény szerint, de legalább
15 fő részvételével indítjuk. A tréningek
és képzések sikeres elvégzését követően
tanúsítványt adunk.
A képzés helyszíne: Mohácsy Ferenc
Faluház és Sportcsarnok (6076
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.)
Helyi szervező: Bornemisszáné
Varga Ilona,
aki személyesen elérhető a Faluházban
(6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2-4.).
Telefon: 06-76/200-064
E-mail: agaskonyvtar@freemail.hu

Munkaerő piaci alapkészségek
fejlesztése tréning – 20 óra: Azok
számára, akik tartósan munkanélküliek,
szakképzettségükkel kilátástalan
helyzetben lévők, vagy
szakképzetlenek, bizonytalanok a

Ünnepekről dióhéjban

A

nemzetközi nőnap a nők iránti
tisztelet és megbecsülés
kifejezésének napja, amelyet
1917 óta (Magyarországon
1948 óta) minden év március 8-án
tartanak. A nemzetközi nőnapot az
ENSZ is a világnapok közt tartja
számon. A nőnap eredetileg a mai
virágos, kedveskedős megemlékezéssel
szemben munkásmozgalmi eredetű,
harcos, a nők egyenjogúságával és
szabad munkavállalásával kapcsolatos
demonstratív nap volt.
Az első március 8-hoz kötődő esemény
1857-ben történt, amikor március 8-án
emberibb munkafeltételeket és
magasabb fizetést követelő textilipari
nődolgozók tüntettek New York utcáin.
1909-ben az Egyesült Államokban
tartották meg az első nemzeti nőnapot,

február utolsó vasárnapjára, 28-ára
igazítva.
1917. március 8-án Oroszországban nők
tüntettek kenyérért és békéért. Négy
nappal később – nem közvetlenül ennek
a tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár
lemondott, s polgári kormány alakult,
mely szavazójogot biztosított a nőknek.
Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is,
mely a világ legtöbb országában március
8-a.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz
először 1913-ban csatlakozott, amikor
az Országos Nőszervező Bizottság
röplapokat osztott. A következő évben,
1914-ben már országszerte
rendezvényeket szerveztek. A rákosikorszakban a nőnap ünneplése
kötelezővé vált, és az eredetileg
különböző időpontokban rendezett

nőnapot 1948-tól szovjet mintára
március 8-án tartották meg.
A rendszerváltás után a nőnap
Magyarországon is elvesztette eredeti
munkásmozgalmi hangulatát, helyette a
virágajándékozás dominál.

M

i történt 1848.
március 15-én?
(folytatás)

Este kivilágítják a várost,
19 órakor a nép által már előzetesen
kívánt Bánk bán előadását szakítja meg
a Nemzeti Színházba betóduló sokaság.
Eléneklik a Himnuszt, a Szózatot, s
számos egyéb dalt, Egressy Gábor a
Nemzeti dal elszavalása után más
verseket ad elő. Ugyanekkor a Rendre
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Ügyelő Választmány 22.30-ig a
városházán ülésezik, s két határozatot
szerkesztenek, melyek másnap reggel
már kinyomtatva láthatók szerte a
városban (a polgárőrség bővítése, illetve
a helytartótanácsnál elért eredmények).

Rajta ragyog oltár gyanánt
édes hazánk képe.
Szeressétek ezt a zászlót, híven
szeressétek.
Tegyetek rá új koszorút hőstettekkel
szépet.
Had legyen e dicső zászló, a
Kárpátok
alján. Hogy felszabadult újra
Szép Magyarország,
Régi Magyarország.

Ezen a napon a magyar szabadságharc
kezdetét ünnepeljük.
Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk
szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.

március vagy április hónapban (a Hold
állásának megfelelően) tartanak.
A húsvét egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is, amelynek
elemei a feltámadás, az újjászületés.
Ezen a napon sok népszokás él, például a
locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás.
A víz megtisztító, megújító erejébe
vetett hit az alapja ennek a szokásnak,
mely aztán idővel, mint kölnivízzel való
locsolás maradt fenn napjainkig.

Fehér József

Ezúton ragadnám meg az alkalmat, hogy
Olvasóinknak kedveskedjek Fehér
József nyugdíjas költőnk saját versével.

A

húsvét napjainkban a
keresztények egyik
legfontosabb ünnepe, a
Krisztus-központú kalendárium
központi főünnepe.
A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstől, de megváltotta
minden ember bűnét, feltámadásával
pedig győzelmet aratott a halál felett. A
valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is, amelyet

(A főszerk.)
Lobogjon a magyar zászló
Magasan az égre.
Hírdicsőség koszorúzza,
Szerencse kísérje.
Lángra gyúl a magyar nemzet,
Ha látja a színét. Szent örömre
lobbantja fel minden Magyar szívét!
Lobogtatjuk lelkesedve
a világ szemébe,

Fizetett hirdetések
Tisztelt Lakosság!
A takarmányboltban (Ágasegyháza Rákóczi F u 16/1.) napos és előnevelt csirke
rendelhető.
Szállítás: Március 9-től minden második héten szombaton 11 órakor.
Gazdaboltba érkezett:
ź
ź
ź
ź
ź

műtrágya
virágföld
kerti vetőmagok
dughagyma
virágok (cserepes) :

Mini-ABC-ben:
ź használt bébi ruhák, cipők, gyermek és

felnőtt ruhák érkeztek

ź
ź
ź
ź

árvácska
primula
százszorszép
szekfű (évelős)

ź tavaszi virághagymák
ź kerti szerszámok
ź növényvédőszerek

ź kenyerek:
ź fehér és félbarna 250 Ft/db
ź rozscipó 230 Ft/db
ź rozsos vekni 230 Ft/db
ź molnárka 20 FT/db
ź kifli 25 ft/db
ź sütemények, édességek
ź április 1-től fagylalt és jégkrém

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat egész évben!
Szórád-Hauch Edit és Szórád Sándor
Tel: 06-20/447-95-82

Tel: 06-20/447-95-81
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Civil szervezeteink életéből
Nőnap a Nefelejcs Nyugdíjas
Klubban
Klubunkban a legtermészetesebb dolog
minden évben a nőnap megünneplése,
ugyanis a 27 fős tagságban 4 férfiú is
van.
Jó volt őket nézni, amikor halkan
tanácskoztak, titkolóztak,
szervezkedtek. A nagy napon a szépen
megterített asztalon sok finomság várt
bennünket: sok szendvics, különleges
italok és rengeteg sütemény.
/A süteménnyel mi, hölgyek
kedveskedtünk a ünneplésért. /
A klubvezető-helyettes férfiú méltatta a
nőnapot, majd köszöntötte a
hölgykoszorút, nekik sok örömet,
boldogágot kívánva. A három férfi pedig
átadta, egyenként köszöntve a női
klubtagokat, a gyönyörű primulákat.
Miután a virágok is az asztalra kerültek,
nagyon szép látvány volt a tükörfal "

meghosszabbításban. " Jó hangulatunkat
a kinti tavaszias idő is fokozta. Nagyon
kellemes hangulatban folytatódott a
beszélgetés.
Szóba került még az összevont névnap
gondolata, majd elfogadása is. Az elsőre
nem is kell olyan sokat várni, mert a
Sándor, József köré csoportosulnak.
Mindenki nagyon várja, hogyan sikerül
az újítás.
A férfiak tüsténkedtek, kínálgatták a
finom italokat, az unicumot, a pezsgőt és
a finom vörös bort. Olyannyira jól
éreztük magunkat, hogy a kettőkor
kezdődő ünneplés nem a szokott négy
órakor, hanem hatkor ért véget.

Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük,
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Az idei nőnap minden eddigit felülmúlt.
Férfiak, köszönjük! Jó egészséget
kívánunk nektek, hogy jövőre is meg
tudjátok ismételni ezt a nagyszerű
eseményt, s velünk együtt tudjatok
örülni.

Szórád Istvánné

Egészségügy
A táppénzszabályok változásáról
Tájékoztatni szeretném a kedves
betegeket hogy milyen változások
vannak a keresőképtelen állományba
vétellel kapcsolatban. Mint köztudott
minden regisztrált munkavállaló, aki
hivatalosan bejelentett és a munkáltató
egészségügyi járulékot fizet a dolgozó
után, betegség esetén jogosult táppénzre.
Bármilyen betegségre utaló tünetek
megjelenése esetén, ha akadályoztatva
van a munka.
Folytatásában , köteles jelezni felénk
ezt a tényt, tehát meg kell jelennie
személyesen a Rendelőben. ahol ellátást
kap, és keresőképtelen állományba
vesszük. A jelentkezésnek lehetőség
szerint még aznap meg kell történnie
amikor nem ment munkába a dolgozó,
de legkésöbb 3 munkanapon belül
tudomást kell szereznünk a
táppénzigényről. Ha másnap, vagy
harmadnap jelentkezik, akkor
igazolnunk kell, hogy miért jelentkezett
késve a beteg. Néha a tünetek láz,
fájdalom, hasmenés, rosszullét
akadályozza a beteget a mozgásban,
viszont ilyenkor is célszerű telefonon
jelezni, hogy nem tudott munkába

menni és
késöbb megjelenik a
Rendelőben. Az ünnepnapok és a
hétvégék miatt is fontos a pontos
bejelentés felénk. Ha a beteg kórházba
került, akkor az ott töltött napokra
a
Kórházból kapja a táppénzes igazolást,
de ha még folytatni szeretné a táppénzt,
akkor köteles másnap jelentkezni a
Rendelőben és kérni a táppénzre vételt.
Ha ezt elmulasztja, akkor Felülvizsgáló
bizottság elé vagyunk kénytelenek
utalni, és ezzel az engedéllyel vehetjük
csak fel táppénzre megszakítás nélkül.
A háziorvosok heti rendszerességgel
kötelesek a táppénzes jelentésre, melyet
elektronikusan küldünk az
Egészségbíztositási pénztár fele.
Tehát hétfőn a jelentésküldés elött még
felvehetünk egy beteget
táppénzre
elözö péntektől, de ha már elküldtük a
jelentést akkor már nem. Ezért nagyon
fontos hogy a beteg időben jelezze a
táppénzigényt felénk. Ha felvettük
állományba akkor a kijelölt kontroll
vizsgálaton köteles megjelenni, otthon a
kezelési utasításokat be kell tartania, és
az OEP bármikor ellenőrizheti joga
szerint hogy a beteg betartja-e ezeket a
szabályokat.

Ha
az ellenörzés során
rendellenességet észlelnek, akkor a
táppénz felfüggesztésre kerülhet.
Az új szabályok szerint, jelenleg
hétvégére, vagy ünnepnapra is
kiírhatjuk a beteget. Ha baleset történik
a munkahelyen, vagy a munkába menet,
vagy jövet, akkor ez munkahelyi
balesetnek számít és erről a dolgozó
köteles tájékoztatni a munkaadóját
azonnal, aki munkabaleseti
jegyzőkönyvet vesz fel, később erről
határozat születik, és a munkáltató
köteles ezt elküldeni a háziorvosnak,
valamint az OEP-nek. Ha ez
megtörténik szabályosan akkor a
dolgozó 100% táppénzt kap az adott
időre. Egyébként csak 65 %-át a
bérének.
Kérem lehetőség szerint a fenti
szabályok figyelembe vételét,
betartását, a munkánk segítése
érdekében.
Dr.Dull István
háziorvos
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Vallási élet
Kedves Olvasó!
A vallási indoklással végzett böjt ma
egyre kevésbé ismert, elfogadott, mivel
a böjtöt leginkább egészségi, hiúsági és
sportbeli indoklással végzik.

Húsvét ünnepéhez közeledve, az
egyház a böjt és az ima lehetőségét tárja
elénk, hogy testileg és lelkileg is
felkészüljünk az Ünnep megülésére.
Tertullianus korai egyházíró úgy ír a
böjtről, mint amely közel visz
bennünket Istenhez és hozzásegít, hogy
tisztábban lássuk Istent és az Ő titkait,
lehetővé teszi a vele való bizalmas
viszony kiépítését.

Pál apostol figyelmeztette a hívőket a
böjtölés és imádkozás fontosságára és
az összetartásra, hogy ellen tudjanak
állni a Sátán kísértéseinek. A Biblia
több példát is megemlít számunkra a
böjtről. Mózes negyven nap és negyven

Kedves református Szülők!
Az Önök gyermekének 2013.
szeptember 1-től az iskolai órarendbe
beépítve lehetősége lesz hittant vagy
etikát tanulni heti egy órában. Engedje
meg, hogy Református Egyházunk
nevében szólítsam meg Önöket az
Ágasegyházi Református
Egyházközség részéről.
Szeretettel kérjük Önöket, hogy
válasszák a hittanoktatás lehetőségét
gyerekeik számára! Különösen azokhoz
szól kérésünk, akik korábban már
kifejezték hitüket Istenben és
bizalmukat közösségünk iránt, amikor
megkeresztelték gyermeküket. Akkor és
ott ígéretet tettek gyermekük református
keresztyén hitben való nevelésére is.
Ennek az ígéretnek megtartásához
tudunk segítséget nyújtani az órarendbe
beépített hittan segítségével.
Gyermekeik konfirmációra való
előkészítését szintén nagyban segíti a
rendszeres hitoktatás.
Azokat is szeretnénk megszólítani, akik

nem kereszteltették meg gyermekeiket,
de nyitottak azokkal az értékekkel
szemben, melyeket a keresztyén hit és
erkölcsiség képvisel. Ha valaki úgy
gondolkodik, hogy egy embernek
felnőtt korában kell eldöntenie, akar-e
hívő lenni, akkor szabad választásához
elengedhetetlen, hogy az illetőnek
legyenek vallási ismeretei,
egyháztapasztalata. A semmi és a semmi
közül csak a semmit lehet választani. Az
alapvető vallási ismeretek mindig
hozzátartoztak, ma is hozzátartoznak az
alapműveltséghez. A hittan ezen a téren
többet tud nyújtani, mint az etika, hiszen
a hittannak is része a megalapozott
erkölcsi ismeretek elsajátítása, de ezen
túl más, szélesebb körű ismereteket is
nyújt. Ezen kívül a hittanoktatás
választása önmagában semmi olyan
plusz terhet nem hoz magával, amit a
gyermek családja ne önként vállalna fel.
Szeretettel kérjük, gondolják át
meghívásunkat, és éljenek azzal a
lehetőséggel, amit az órarendbe

Fizetett hirdetések

éjjel böjtölt mielőtt megkapta Istentől a
két kőtáblát a tízparancsolattal. Jézus is
böjtölt, mielőtt elindult tanító útjára.
A keresztény ember böjtje a
megtéréshez vezet, visszatérni
Istenhez, helyreállítani a kapcsolatot
Vele, visszatérni a kiinduláshoz és
elérni a célt, találkozni Jézussal
Húsvétkor.
István atya
beépített hitoktatás nyújtani tud
Önöknek és gyermekeiknek.
Húsvéti ünnepkör alkalmai:
· március 28, csütörtök,
18 óra – nagycsütörtöki
istentisztelet
· március 29, péntek,
18 óra – verses / zenés
PASSIÓ
· március 30, szombat,
18 óra – nagyszombati
istentisztelet
· március 31, vasárnap,
10 óra, úrvacsorás ünnepi
istentisztelet
· április 1, hétfő, 10 óra,
úrvacsorás ünnepzáró
istentisztelet
Nagyné Igaz Melinda Sára
református lelkész
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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
Posta: Ágasegyháza, Kossuth u 11. Tel: 76/388-201
Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK
Széchenyi István Általános Iskola
Ágasegyháza, Kossuth tér 4. Tel.: 76/388-044

Otthonom ízei
Húsvéti fonott kalács
Hozzávalók:
50 deka liszt, 3 evőkanál vaníliás
cukor, 2 tojássárgája,
1 mokkáskanál só, 6 dkg olvasztott vaj
3-4 dl meleg tej (ez a mennyiség a liszt
minőségétől függ, lehet bele
kevesebbet is tenni, a tészta semmiképp ne legyen túl puha,
inkább félkemény-ruganyos!) 1 csomag szárított élesztő, a
kenéshez 1 tojássárgája és kevés tej.
A tojások sárgáját a cukorral, az olvasztott vajjal, sóval és 2 dl
tejjel simára keverem. A lisztet elvegyítem az élesztőporral, és
hozzáadom a cukros-vajas tejet. Elkezdem összeállítani a tésztát,
és közben annyi meleg tejet öntök még hozzá apránként
amennyit felvesz. Simára, rugalmasra dagasztom, majd
letakarva egy óráig langyos helyen kelesztem. Amikor a
duplájára kelt a tészta, újra összegyúrom, és 4 egyenlő részre
osztom. Kb. 40 cm hosszú rudakat sodrok a tésztanegyedekből,
és négyesfonással összefonom. Újra letakarom és jó fél órát
kelesztem. 1 tojássárgáját 2 tk. tejjel elkeverek, és lekenem vele a
megkelt kalácsot. 175°C foknál aranysárgára sütöm.
Hogy szépen megtartsa a formáját a kalács, és ne "folyjon" szét, a
sütőpapír 4 sarkát egyenként erősen összecsavarom.
Receptet beküldte: Gergely Miklós
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: Schilling Vanessza (Schilling Melinda)
Elhunyt: Basa Sándor (53);

Napköziotthonos Óvoda
Ágasegyháza, Óvoda u. 2. Tel.: 76/200-140

Nagy Gyula (62);
Rigó Mihályné Rab Erzsébet (87);
Farkas Jánosné Czompó Mária (90);

Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT, Szociális, Gondozási
és Sportolási Központ
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/200-064

Nagy Lajos János (62);
Farkas Andrásné Bognár Irén (79);
Csákó Pál (59)
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