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Anyák Napi Köszöntő

A

z év egyik legkedvesebb napján
május első vasárnapján
köszöntjük az édesanyákat.

Életünk kezdetén is szinte elsőként
mondjuk ki azt a csodálatra méltó szót,
hogy Anya, Mama. Ő az, akihez mindég,
minden helyzetben bizalommal
fordulhatunk, elmondhatjuk titkainkat,
azt is, ha rosszat tettünk, mert tudjuk,
hogy Ő meghallgat, megért bennünket,
segít mindenben. Mindenkor gyermekei
vagyunk, fiatalon, idős korban, betegen,
szegényen egyaránt.
Az édesanyák szíve különleges helyet
tartogat gyermekeik számára, olyan
igazit, jót, amilyen másik nincs e
nagyvilágban.
Bátran osztozhatunk jóban, rosszban,
tőle mindég simogatást, nyugtató
szavakat kapunk. Az édesanya tartja
össze a családot szeretetben, s nevel
bennünket tisztességre, békére minden

körülmények között, akinek a jelenléte
gondoskodása életünk egyik
legfontosabb része, aki sikereinktől
boldog lesz, akihez mindég haza
megyünk, aki mindég aggódik
gyermekeiért.
Az édesanyák szeretete nem pótolható,
nincs másik olyan. Egy életen át gondoz,
ápol, tanít bennünket, s mindezt
feltételek és kételkedések nélkül teszi,
nem vár érte mást, mint-hogy boldogok
legyenek gyermekei, szeressék Őt, talán
egy szál virágot, ha Anyák Napját
ünnepeljük.
Mindannyian, akik még megtehetjük,
ezen a szép napon köszöntsük az
édesanyákat egy szál virággal, öleljük
meg és halmozzuk el jókívánságainkkal,
szeretetünkkel, köszönjük meg mindazt
a sok-sok jót, amit értünk tett. Ha már
mindezeket nem tehetjük meg,
emlékezzünk rájuk soha el nem múló
szeretettel és mondjunk el értük egy
szívből jövő imát!

Ágasegyháza Község Önkormányzata
nevében minden édesanyának nagyon
sok erőt, egészséget és gyermekeik,
családjuk körében nagyon sok
szeretetben gazdag, hosszú életet
kívánok.
Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere

Magyar költészet napja

A

magyar költészet napját József
Attila születésnapjára
emlékezve 1964 óta minden
évben április 11-én ünnepeljük
Magyarországon.
Személy szerint kedveskedni szeretnék
Olvasóinknak egy -két igazi tavaszváró
verssel ez után a hosszú tél után.
Valamint mindenkinek azt tanácsolom
hogy mostmár adjuk át magunkat az
érzésnek: ITT A TAVASZ!
Végérvényesen és
visszavonhatatlanul!
(A Főszerk)

KERTÉSZ LESZEK
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
József Attila 1925. máj.

Nemes Nagy Ágnes:
Lila fecske
Piros dróton ült a fecske,
piros dróton lila folt,
mert a fecske lila volt.
Ült a dróton egymagában,
ibolyaszín kiskabátban,
lila volt a háta, szárnya,
földre hullott lila árnya,
gyufa-vékony, lila lábon
álldogált a piros ágon,
lila volt a szeme csíkja
lila, mint a
lila tinta.
Április volt, jött az este,
meg sem mozdult az a fecske.
Április volt, április,
én hagytam ott végül is.
Lila csőr,
lila toll,
most is ott ül valahol.
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Amit az ingatlan vásárlásakor tudni
érdemes

nyilvántartásba tulajdonosként
bejegyzik.

Már-már a „könyökünkön jön ki”,
annyiszor találkoztunk vele az életben.
Annyiszor olvastunk róla, elmondták
nekünk, felhívták rá a figyelmünket: „a
szánkba rágták” azokat a legfontosabb
jogszabályi rendelkezéseket, amelyeket
egy-egy ingatlan megvásárlása esetén
tudnunk kellene. Ennek ellenére a
tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a
legtöbb olyan hibát, amelynek nagyon
komoly vagyonjogi következményei is
lehetnek, mégis az ingatlan adásvételi
szerződések megkötése során szoktuk
elkövetni. Ezért – még ha unalomig
történő ismétlésnek is tűnik – korántsem
haszontalan dolog áttekinteni, az
ingatlan adásvételi szerződések
megkötésére vonatkozó – jelenleg
hatályos – jogi szabályozás
legfontosabb elemeit.

Fontos tudni azt is, hogy az ingatlan
adásvételi szerződés készítése esetén, az
eljáró ügyvéd mindkét, több fél esetén az
összes szerződő fél - függetlenül a
szerződésbeli minőségétől: pl.: eladó,
vevő, haszonélvező stb. - érdekeit
képviseli, illetve az összes szerződő
félnek köteles megadni a megfelelő
tájékoztatást. Az ügyvéd ezen
kötelezettsége attól független, hogy
melyik fél kereste fel az ügyvédet a
szerződés elkészíttetésére vonatkozó
szándékával, illetve attól, hogy melyik
fél vállalja a megbízási díj megfizetését
(főszabály szerint a vevő, azonban eltérő
megállapodás lehetséges).

Az első és a legfontosabb dolog az, amit
– tapasztalatom szerint – nem lehet
elégszer hangsúlyozni: ingatlan
adásvételi szerződést érvényesen csakis
írásban lehet megkötni. Más szavakkal
szólva: ha a szerződést nem foglalják
írásba, az még nem érvényes. A „nem
érvényes” vagy „érvénytelen”
kifejezések a jogban azt jelentik, hogy az
ilyennek minősülő szerződések alapján
senki sem szerezhet jogot.
Eladó - például – ebben az esetben nem
követelheti a vevőtől azt, hogy a
vételárat fizesse meg, vagy vegye
birtokba az ingatlant, miként a vevő sem
válik jogosulttá arra, hogy követelje az
eladótól az ingatlan tulajdonjogát, vagy
azt, hogy bocsássa a birtokába az
ingatlanát.
Bár az adásvételi szerződés
megkötéséhez nincs szükség ügyvédi
vagy közjegyzői ellenjegyzésre, mivel
ennek hiányában a szerződés még
érvényes, azonban nagyon-nagyon
fontos dolog tudni azt, hogy a vevő
tulajdonjogát csakis az ügyvéd vagy
közjegyző által készített, illetőleg
ellenjegyzett szerződések alapján jegyzi
be a földhivatal az
ingatlannyilvántartásba. Nem lehet tehát
elégszer elmondani azt, hogy jogi
értelemben a vevő nem a szerződés
aláírásának vagy megkötésének
pillanatában válik tulajdonossá, hanem
akkor, amikor őt az ingatlan-

Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos
legfontosabbi információk egyébként a
következők:
Adásvételi szerződés alapján az eladó
köteles az ingatlan (ház, telek,
termőföld, tanya, pince, egyéb önálló
ingatlan) tulajdonát a vevőre átruházni
és azt a vevő birtokába bocsátani, a vevő
pedig köteles a vételárat megfizetni és az
ingatlan átvenni. Az eladó köteles a
vevőt minden olyan lényeges
körülményről (az ingatlan
tulajdonságairól, a rá vonatkozó
esetleges jogokról és terhekről)
tájékoztatni, amely a vevő vételi
szándékát befolyásolhatja. A vevő a
birtokba lépés napjától kezdve szedi az
ingatlan hasznait, viseli terheit és azt a
kárt, amelynek megtérítésére senkit sem
lehet kötelezni.
Termőföld vétele során a vevőnek
nyilatkoznia kell
arról, hogy a
tulajdonában lévő termőföld területe a
megszerzendővel együtt nem éri el a
300 hektárt vagy 6000 aranykorona
értéket. Fontos tudni, hogy az a külföldi
magánszemély aki mezőgazdasági
termelőként kíván letelepedni
Magyarországon, és legalább három éve
folyamatosan, jogszerűen
Magyarországon lakik és folytat
mezőgazdasági tevékenységet
megszerezheti termőföld tulajdonjogát ,
továbbá azt, hogy a tanya tulajdonjogát a
magyar állampolgárokkal azonosan
szerezheti meg.

A hatályos
szabályozás alapján a
vagyonszerzés esetén az illeték 2
százalék. Illeték kiszabása
szempontjából egyébként vannak külön
szabályok is.
Ilyen például lakásvásárlása esetén az,
hogy - ha egy éven belül történik az
adásvétel - az illeték alapja a vásárolt és
az eladott lakástulajdon
forgalmi
értékének a különbözete. Fontos tudni,
hogy az első lakást szerző 35 év alattiak
15.000.000.-ft vételárig 50 %
illetékkedvezményben részesülnek.
Bizonyos esetekben illetékmentességről
is beszélhetünk: Nem kell illetéket
fizetni, ha olyan telket vásárolunk,
amely lakóház építésére alkalmas és arra
a szerződés illetékkiszabásra történő
bemutatásától számított 4 éven belül
lakóházat építünk és a lakás hasznos
alapterülete eléri a településrendezési
tervben meghatározott maximális
beépíthetőség legalább 10 százalékát.
Erről
legkésőbb az illetékfizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig kell
nyilatkozni az adóhivatal felé.
Ekkor az illeték fizetési kötelezettséget a
hivatal felfüggeszti. Ha megkaptuk a
használatba vételi engedélyt, akkor azt
jelezni kell az adóhivatal felé.
Ekkor törlik a fizetési kötelezettséget.
Ha mégsem sikerül befejezni az
építkezést a megadott határidőben, vagy
közben eladásra kerül a telek az illetéket
be kell fizetni.
Termőföld adásvételnél mentességet
élveznek, azaz nem kell illetéket
fizetniük pl. azoknak a mezőgazdasági
tevékenységet végző mezőgazdasági
őstermelőknek/családi vállalkozóknak,
akik mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv által kiadott
regisztrációs igazolással rendelkeznek
és a vásárolt termőföldet a vásárlástól
számítva legalább 5 évig nem idegeníti
el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít,
és egyéni vállalkozóként vagy
mezőgazdasági őstermelőként a
termőföldet mezőgazdasági célra
hasznosítja.

dr. Fazekas István
jegyző
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Egységes területalapú támogatási
kérelem benyújtása 2013. évben
2013. évben az egységes területalapú
támogatási kérelem elektronikusan
nyújtható be szankciómentesen
2013. május 15-ig!!!!
2013. május 16. és június 9. között még
benyújtható a kérelem munkanaponként
1% késési szankció alkalmazása mellett.
A 2013. június 9-ét követően benyújtott
egységes kérelem elutasításra kerül.
A kérelmet szankció nélkül módosítani
2013. május 31-ig lehet.
2013. június 1.-9. közötti módosítás a
módosított parcellára vonatkozóan
munkanaponként 1%-os csökkentésével
jár. 2013. június 9. után benyújtott
módosítások a kifizetés szempontjából
nem kerülnek figyelembe vételre.
A fenti határidők értelmében 2013.
június 9. után új támogatási igény
jelölésére, már bejelentett tábla
területének növelésére nincs lehetőség.
A korábban be nem jelentett területeket
június 9. után új táblaként kell
feltüntetni, melyek vonatkozásában
támogatást nem lehet igényelni.
2013. június 9. után az egyéb
adatváltozásokat (pl. másodvetés
bejelentése) be lehet nyújtani.

A területekre a jogszerű földhasználó
igényelhet támogatást, ezentúl meg kell
felelnie a támogatásra vonatkozó
jogosultsági feltételeknek is.
A gazdaság minden hasznosított
mezőgazdasági parcelláját be kell
jelenteni az egységes kérelemben, akkor
is, ha támogatást nem igényelnek rá.
Az elektronikus kérelem benyújtása és a
támogatásban való részvétel feltétele,
hogy a gazdálkodó az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében regisztrálva
legyen, és kizárólag a saját nevére szóló
bankszámlaszámmal rendelkezzen.
Amennyiben a gazdálkodó nem
rendelkezik saját ügyfélkapus
regisztrációval, akkor az egységes
kérelmet technikai közreműködő útján
is benyújthatja.
Azok a gazdálkodók, akik az
agrárkamarai tanácsadóval,
falugazdásszal kívánják elkészíttetni a
támogatási kérelmüket, azok a 2009. évi
tájékoztató levélben található jelszót és
a kérelemhez kapcsolódó
dokumentumokat (2012. évi
támogatási kérelem, támogatási
h a t á r o z a t o k , a g r á r környezetgazdálkodási támogatás
esetében a területazonosítási
kérelemnek helyt adó határozat,
földhasználati lapok, térképek, stb.)
hozzák magukkal a kérelem
elkészítéséhez.

Környezetvédelmi és Fűtéstechniaki Nonprofi Kft.
6000 Kecskemét László Károly utca 16.
Tel: 76/481-322
www.filantrop.org, filantropkmet@t-online.hu

Hirdetmény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény, az azt szabályozó
347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet, a 63/2012. (XII.11.)
BM rendelet, valamint a 34/2012.
(XI.30.) Kecskemét MJV rendelete alapján a

Felhívom a figyelmét, hogy célszerű
előzetesen időpontot egyeztetni a
támogatási kérelem elkészítéséhez.
A nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó
támogatás
Támogatás az ügyfél (őstermelő,
mikrovállalkozás) által bejelentett vagy
tervezett, nem mezőgazdasági
tevékenységének megvalósítására
vehető igénybe (pl. falusi szálláshely,
gyermek- és ifjúsági turizmushoz
kapcsolódó szálláshely fejlesztés, és
agroturisztikai szolgáltató
tevékenység).
A támogatási kérelmet az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon,
elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani
2013. február 15. 8:00 órától
forráskimerülésig, de legkésőbb 2013.
július 2. 18:00 óráig.

Összeállította: Agócs Bernadett –
ÚMVP tanácsadó
E-mail:
agocs.bernadett@agrarkamara.hu
Tel: 30/ 298-2322

TÁJÉKOZTATÓ
Az ásott kutak és a kismélységű kutak
vizét a belvízzel érintett területeken
ivóvízként használni tilos!
A kutak ismételt használatba vétele csak
fertőtlenítés illetve, negatív laboratóriumi
vizsgálati mintát követően lehetséges!

FILANTROP Kft.
Ágasegyháza területén
az alábbi időpontokban végzi a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást
(kémények ellenőrzését):
2013.06.01.-2013.07.31-ig

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
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CÉGISMERTETŐ
A HÍRÖS GEO Kft.-t belföldi magánszemélyek alapították 2006-ban.
A cég főprofilja az ingatlanrendezés, mérnökgeodéziai szolgáltatás, közműfelmérések és egyéb földmérési munkák.
Tevékenységünk alapvetően a Dél-alföldi régióra összpontosul, de a feladat jellegétől és nagyságától függően az ország
egész területén vállalunk megbízást.
A Kft. biztos szakmai tudással, a legmodernebb műszerekkel, szakszerű, a komplex igényeket is kielégítő megoldások
alkalmazásával nyújt megrendelői számára teljes körű szolgáltatást.
Megrendelőink elégedettsége fontos számunkra, hiszen az elégedett megrendelő hozza a legtöbb megkeresést. Éppen ezért
mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk az irántunk tanúsított bizalomnak és elvárásoknak.
Jelmondatunk: minőség, pontosság, rugalmasság - megfizethető áron
Arra törekszünk, hogy költséghatékony módon teljesítsük partnereink és ügyfeleink megrendeléseit. Minden igénynek
igyekszünk maximálisan eleget tenni.
A vállalkozás mind a létszámát, mind az eszközeit tekintve képes folyamatosan alkalmazkodni az aktuális feladatok
támasztotta kihívásokhoz. Munkatársainkat folyamatosan képezzük mind a szakmai területeken, mind a szakmai hátteret
biztosító adminisztráció területén
Bodri Barna Földmérő technikus,
Iroda: 6000 Kecskemét
Földrendező mérnök
Őz u. 29.fsz. 3
Mobil: 06-20/254-0404
hirosgeo@hirosgeo.hu
bodri.barna@hirosgeo.hu
Tel: 76/500-406
www.hirosgeo.hu
76/500-407

Katona bácsi 100 éves
Katona István, - ahogy a faluban
ismerték Katona István bácsi, - falunk
legidősebb embere!
Április 14-én töltötte be a 100 évet.
Pontosabban töltötte volna be, ha Isten
keze nem dönt máshogyan. Egy nappal
az évforduló előtt magához szólította őt
az Úr, így egy napon múlt az is hogy
közösen emlékezhessünk meg a háta
mögött hagyott évszázadról.
Katona István bácsi 1913. április 14 -én
született, amikor még nagyon más volt a
világ. Neki az élete volt az, ami nekünk
már csak történelem.
Gondoljunk csak bele, akkor született,
amikor még Ferenc József volt a magyar
király! A történelem viharai nem
kímélték, gyerekként kénytelen volt
átélni az I. világháború borzalmait, fiatal
felnőttként pedig személyesen is
megtapasztalni a mindennapi lét
esendőségét a második világháború
poklában. Túlélte az emberiség
történetének két legborzalmasabb
diktatúráját, láthatta a rendszerváltozás
történéseit és megadatott neki, hogy
átléphessen a 2. évezredbe.
A Föld történelmének leggyorsabban

fejlődő és változó évszázadában élt!
Nem lehetett könnyű mindezt a sok-sok,
egyik pillanatról a másikra változó
információt és felkínált értékeket
feldolgozni, befogadni. A folyamatos
változások közepette is István bácsi
képes volt Ember maradni, olyan jó
ember, amilyennek mindannyian
megismertük, s amilyenként
emlékeinkben élni fog.
Annak ellenére, hogy egy nappal a 100.
születésnapja előtt eltávozott közülünk,
mi mégis úgy fogunk István bácsira
emlékezni, mint falunk 100 éves
lakosára, így a részére kiállított
EMLÉKLAP-ot a család vehette át!
A gyászoló Családnak a gyászolóknak
Ágasegyháza Község Önkormányzata
nevében együtt érzésünket fejezzük ki és
kívánjuk, hogy Katona bácsi békében
nyugodjon.
Füredi János
Ágasegyháza Község
polgármestere
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Önkormányzati tájékoztató

Kellemes bográcsozást!

Van már programja szeptember közepére?
Engedje meg, hogy meghívjuk Önt és kedves családját a falunapi rendezvényhez kapcsolódó
FŐZŐ VERSENYRE.
Nagyszerű programlehetőség az érdeklődőknek, hiszen legyen szó civilszervezetekről, egyesületekről, vagy baráti
társaságokról egy közös főzés remek alkalom a beszélgetésre, nosztalgiázásra, új kapcsolatok nyitására.
Jó társaságban, finomat enni és közben jól érezni magunkat, kell ennél több?
A szabadban összefogásban, egyetértésben eltöltött családi- baráti program, tökéletes kikapcsolódási,
feltöltődési lehetőség, ha Ön is, Önök is partnerek a közös bográcsozásra .
Vajon a hölgyek, vagy az urak a jobb szakácsok?
Ki viszi el idén a vándorfakanalat?
Előzetes jelentkezéseket várunk
a Mohácsy Ferenc Faluházban!
Tel: 76/200-064
Email: agaskonyvtar@freemail.hu
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Napköziotthonos Óvoda Ágasegyháza
Mesedélután a Sportcsarnokban
Az idén március 24.-én tartottuk a már
hagyományos kulturális napot a
Sportcsarnokban. A gyerekek nagy
lelkesedéssel készültek erre a napra.

Az óvoda apraja- nagyja szerepelt.
Sajnos felkészülésünket nagyban
nehezítette a sok betegeskedés, de a
gyerekek szeretnek szerepelni és
gyorsan megtanulták szerepeiket.

A Katica csoportosok eljátszották
A gomba alatt és a Szívtelen csiga című
mesét, a Süni csoportosok pedig
A táncoló bárány
meséjét és Csukás
István Sün Balázs című
verses mesejátékát
adták elő. Köszönet a
szülőknek
a
sok
segítségért. Tiszta
szívből köszönjük a
gyerekek nevében az
adományokat mellyel az óvoda
játékkészletét fogjuk bővíteni.
Egy kicsit hagy szóljak a meséről.
Az ember életében fontos szerepet
töltenek be a mesék. Gyerekként
találkoztunk vele először. Szüleink,
nagyszüleink hangján szólnak, s
kísérnek minket, hogy majdan
gyermekeink tőlünk hallgassák a

királylányok, s szegény legények
történeteit. Mesét hallgatni jó.
A beszédnek és nyelvnek teremtő ereje
van a kisgyermek számára.
A mese nyelve is mágikus, teremtő
nyelv, ezért fontos segítség a világot

tanuló embernek. Teljes és osztatlan
figyelemmel tanul a gyerek beszélni,
gondolkodni, élni. Ez a figyelem
önkéntelen és nagyon fontos, hogy
óvodás korban még erre a figyelemre
nagy szüksége van a
gyermeknek.
Mit meséljünk?
Jó mesét. A népmesék segítenek.
Érzelmekkel teltek, de nem
érzelgősek. Ősképei az
emberiség régi segítői, hiszen a
mesék eredetileg felnőtteknek
szóltak, s az ősi tudás
továbbadását szolgálták.
Meghallgatásuk közösségi ünnep volt.

Az ősképek jól átélhetők a gyerekek
számára. Fontos, hogy időben
találkozzanak ezekkel a minőségekkel a
gyerekek. Az igazi mesék nem
„fecsegnek. "
A gyerekek különböző életkorban másmás mesét képesek befogadni. Egyszerű,
egy szálon futó történetekből haladjunk
a bonyolultabb, több szálon futó

mesékig.
A megfelelő mese kiválasztását segíti, ha
odafigyelünk arra, hogy mi magunk el
tudunk-e mélyedni a történetben. Ha
nem, akkor rossz a mese, vagy olyan
rétegekben jár, ahova nem jutottunk még
el. Az ilyen meséket nem tudjuk jól
átadni a gyermekeknek. Nem csak
"kész"
meséket
mesélhet
ü n k !
Nagyon
j
ó
élmény
magunk
á l t a l
kitalált
mesét mondani. Nem baj, ha a történet
egyszerű, mert olyan erős a figyelem
ilyenkor (amit a felnőtteknek már sokkal
nehezebb megteremteni), hogy már ettől
is élménnyé válik az együttlét. A mese a
valódi együttlét ritka lehetősége,
önmagában nincs is, legalább "kettenhárman" kellenek hozzá.
/Forrás: Füle Erika/
Farkasné Józsa Marianna
Óvónő

A mesedélután bevétele 27.460,-Ft
lett. Ezúton is szeretnénk mégegyszer
köszönetet mondani mindennemű
támogatásért, segítségért a
Szülőknek, a Faluház és az Iskola
vezetésének és munkatársainak.
Óvodai programok:
Április 22-e, hétfő: Föld napja, Kuka
manó diétája című bábelőadás
Április 24-e, 25-e, szerda, csütörtök
8.00-16.00 óráig: Óvodai beiratkozás
Május 7-e, kedd: 15.30-tól Anyák
napja.
Gyerekszáj:
Környezet foglalkozáson az óvónéni
megkérdezi a gyerekeket:
- Mit gondoltok, mi jelzi nekünk
gyalogosoknak az úttesten, hogy
átmehetünk?
- Zsiráf!!!
Szmetena Katalin
Óvodavezető
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Ágasegyháza-Orgovány Társulási ÁMK

Széchenyi István Általános Iskola
Erdélyben jártunk
2013. március 14-17.-ig az iskola 3
tanulója: Gömöri Márta, Szmetana
Bettina és Völgyesi Andrea egy
történelmi vetélkedőn vett részt

Bögözön, ahol V. helyezést sikerült
elérniük. Nagyon szívélyes
vendéglátásban volt részünk. Részt
vettünk a 48-as megemlékezésen és a
hideg idő ellenére megtekintettük a
környék nevezetességeit: Farkaslaka,
Tamási Áron sírhelye, Szejke
székelykapuk, székelyudvarhelyi
Szobor park, vár, iskolák, templomok.
Az iskolában székelyföldi
motívumokat festettünk a helyi
tanulókkal. Kedves emlékekkel
gazdagodva érkeztünk haza.
Vízhányóné Kócsó Gyöngyi
Lakitelek: Kisnyelvész,
kismatematikus verseny
2013.03.6-7-én rendezték meg
Lakitelken a kisiskolák, valamint a
határon túli magyar iskolák anyanyelvi és
matematika versenyét. Azok a tanulóink
vehettek részt, akik az előzetes 4
fordulóban a legjobbaknak bizonyultak.
Matematikából Bolyki Bálint (3.o.) és
Törökfalvy Alexandra (4.o.) tanulók
képviselték az iskolát. Anyanyelvből
Kenderes Alexandra (3.o.) és Hajnal
Mirjam (4.o.) kislányok mérhették össze
tudásukat kortársaikkal. A versenyen
Hajnal Mirjam tanulónk 4. helyezést ért
el. Nagyon büszkék vagyunk rá, és
gratulálunk neki. A verseny két napja alatt
a szórakozásra is volt lehetőség.
Igyekeztek a gyerekek kihasználni a só
szoba jótékony hatását és az uszoda
nyújtotta fürdőzés lehetőségét is.
Élményekkel gazdagon tértek haza a
gyerekek és kísérőjük

Helyesírási verseny
Iskolánk tanulói március 22-én,
helyesírási versenyen vettek részt
Jakabszálláson. Osztályonként 3-3 fő
indulhatott volna, de sajnos néhányan
betegség miatt nem tudtak
elmenni. Izgalmakkal teli
pillanatokat éltek át versenyzőink
indulás előtt. Maga a verseny jó
hangulatban telt el. Bagóné Ballun
Gyöngyi gondoskodott
gyerekeinkről. Az eredményekről
később fogunk tájékoztatót kapni
az interneten keresztül. Kíváncsian
várjuk a fejleményeket.
Résztvevőink voltak: 2.
osztályból: Czira Gréta, Fekete
Kristóf, Tóth Fanni.
3. osztályból: Somodi Petra, Kenderes
Alexandra.
4. osztályból: Hajnal Mirjam,
Törökfalvy Alexandra.

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.

Iskolai programok:

Teadélután
Március 20-án 14 órától teadélután volt
iskolánkban. A 4. osztály tanulói és szülői
szervezték a diákságnak. Bőséges
kínálatú büfével és érdekes játékokkal
vártuk az érdeklődőket. Minden
negyedikes kivette a részét a munkából. A
bevételt az Erdei-iskola költségeinek
fedezésére fogjuk használni. Ezúton is
szeretném megköszönni minden
szülőnek a segítségét, és a támogatását,
mellyel hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez.
Ürögdiné Martinkó Katalin
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.

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.
Április 29. Kisiskolák mezei
futóversenye.
Május 03. Anyák napi ünnepség.
Május 17. Gyermeknap
Kirándulás,Jakabszállás,
Magyarkert.
Ártim János
Igazgató
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Könyvtári óra
Könyvtárunkban minden évben
megrendezésre kerül az úgynevezett
könyvtári óra, amikor is a kecskeméti
Katona József Megyei Könyvtár
munkatársai ellátogatnak hozzánk és az

iskolások számára különböző
könyveket, verseket mutatnak be és
közös feladatokban ( pl.: versolvasás,
nyelvtörők, közös éneklés, tánc)
vesznek részt a diákok.
Legutóbb március 20.-án volt ilyen

óra, ahol a 3.- 4. osztályos tanulók
ismerkedhettek meg néhány könyvvel,
verssel, illetve népi mondásokat is
elemeztek. Ilyen volt pl. az a mondás
miszerint: „Ha József napkor
megkörmödzik a pocsolya és elbírja a
cinegét, akkor még 6 hétig fagy
várható.” vagy „ Ha József
napkor a szivárvány sárga színe
vastagabb,szélesebb a többi
színnél, akkor nyáron sok
gabona lesz.” Dédnagyapáink
régen még ezek alapján
tájékozódtak, nem időjárás
jelentést hallgattak.
Bemutatásra került Weöres
Sándor Magyar etűdök című
könyve, amelyet feleségének
Károlyi Amynak írt. A könyv
különlegessége, hogy Weöres
Sándor saját maga rajzolta és
írta kedvesének annyiféle tintával,
ahányféle színt kapott. Ezért lett olyan
tarka, mint a színes tojás. Először egy

példányban készült el és
nem is könyv formájában,
hanem egy kis füzetecske
volt, amely 100 kis ének
szövegét tartalmazta. A
diákok lehetőséget kaptak
arra, hogy felolvassanak
ebből a könyvből, amely
nem is volt olyan könnyű
feladat, hiszen a költő saját
kézírását kellett
elolvasniuk.
Weöres Sándor sok versét meg is
zenésítették, melyekből néhány
meghallgatásra került ezen az órán.
Ezután egy kis kortárs költészet
következett, melynek alanya Nagy
Bandó András volt, aki sok
gyerekverset ír. Egyik könyvének címe:
Egyik kutya, másik is. Ez a könyv 170
kutya verses önvallomását tartalmazza a
szerző rajzaival. A gyerekek feladata az
volt, hogy a könyv felolvasása során
kitalálják, hogy melyik kutyafajtáról
hallottak részletet.
Végül közös tánc zárta a könyvtári
órát.
Vancsai Judit
Jótifuti
Nem fogadta az időjárás a kegyeibe a
jótifuti-zókat március 24-én.
A Jótékonysági futás elnevezésű

sportrendezvényen résztvevőket, akik
támogatni kívánták a fogyatékkal élőket
a Faluház
meleg teával és némi
harapnivalóval vendégelte meg.

A program keretén belül futók és
kerékpározók az összefogás fontosságát
kívánták hangsúlyozni. Fel kívánták
hívni a figyelmet arra, hogy segítenünk
kell a fogyatékkal élőket.
A hagyományteremtő szándékkal
megrendezett program során mintegy
52 km-es távot teljesítettek a
Kecskemétről Kiskőrösig futók és
bringázók. A tavasziasnak nem igazán
nevezhető időjárás
ellenére is
szerencsére sokan voltak akik a rövidnek
nem nevezhető távot
sikeresen
teljesítették. Jó lenne tudni, hogy vajon
mi adott nekik ennyi kitartást, akarat

erőt? A segíteni akarás?
Az önfegyelem? Annyi bizonyos, hogy a
program résztvevői az iménti
tulajdonságokból kitűnőre vizsgáztak
március 24-én, amiért
szívből
gratulálunk nekik.
Internet Fiesta a
könyvtárban
Az Informatikai és
Könyvtári
Szövetség – a
Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával
– immár 14.
alkalommal
rendezte meg az Internet Fiestát a
könyvtárakban március 20-27.
között.
A Mohácsy Ferenc Faluház –
IKSZT Szociális, Gondozási és
Sportolási Központ idén is
csatlakozott az országos
programhoz, hiszen fontosnak
tartjuk, hogy Ágasegyházán is
minél többen ismerjék meg a
világháló által nyújtott
lehetőségeket.
Az idei fiesta célja az internet
mindennapi használatának
népszerűsítése volt, különös tekintettel a
közösségteremtés tükrében. Látjuk,
tapasztaljuk, hogy a napi ügyek intézése
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Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT,
Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
szinte elképzelhetetlen mára már
internet nélkül, hiszen munkahelyünkön
elenyésző mennyiségű a hagyományos
módon érkező ügyiratok száma. Mind
a kapcsolattartás, mind a
kapcsolatteremtés tekintetében
komoly tényező az internetes elérés
l e h e t ő s é g e . Tu d j u k , h o g y a z
internetezésnek is vannak veszélyei,
ezért is olyan fontos, hogy
tájékozódjunk
róluk. A könyvár
dolgozói a fiesta
végeztével is
szívesen segítenek a közösségi
oldalakon való böngészésben.
Bornemisszánlé Varga Ilona
Intézményvezető
Baba-mama klub
A Faluházban kb. fél évtizede működik
a baba-mama klub, ahová jelenleg a
keddi napokon várjuk az édesanyákat és
gyermekeiket.
A program keretein belül az anyukák
kikapcsolódhatnak, megoszthatják
egymással észrevételeiket,
tapasztalataikat a gyerekneveléssel

kapcsolatban, míg gyerekeik egymással
játszadoznak. Ez a program lehetőséget

Állatsimogató kicsiknek
Kristályok, marokkövek, ásványi
ékszerek vására
Helyszín:
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Nyitva tartás: 9-18 óráig
Jegyár: felnőtt 700 Ft, gyerek-diáknyugdíjas 500 Ft, csoportos 300 Ft
nyújt arra, hogy a picik kikerüljenek
megszokott környezetükből és
hozzászokjanak a csoportos
foglalkozásokhoz mire óvodába
kerülnek.
Közös játékokkal (pl: építőkockával
stb..) fejleszthetik képességeiket.
Vancsai Judit

(A fent említett összegek az ÁFÁT
nem tartalmazzák!)

és Konferencia Központ
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 1-3
Tel: 76/503-880

ÁLLATI NAPOK Kecskeméten a
Kulturális és Konferencia Központban
Hüllők, kétéltűek, rovarok, kisemlősök

Kedves gyerekek!

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.

Kecskeméti Kulturális

76/503-890

Ha „NAPLÓNK” hiányzó számait
keresi, korlátozott példányszámban
megvásárolhatja Ágasegyháza Község
Polgármesteri Hivatalában,
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Köszöntő, hirdetés, egyéb:

Információ: Kiss Erika

2013. április 9-28-ig

Gyereksarok

Áraink A4-es oldalra vonatkozóan:
Apróhirdetés:16 szóig 500,-Ft

Várunk minden érdeklődőt!

Állati napok!

HIRDETÉS

Apróhirdetéseit, köszöntőit feladhatja
lapunkban minden hónap 5-ig a
szerkesztőségben.
6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

kiállítása és vására - közel ötven fajta
állat

Rejtvénypályáztok
nyertesei:
Lugosi Csenge és
Kamasz Richárd

Ebben a fejtörőben csupa „E” betűs
kifejezések szerepelnek. A meghatározások
alapján találjátok ki a szavakat!
Például: gyümölcs = cseresznye, eper,
egres, meggy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jármű kerekének sérülése =
Lekvárral vagy túróval töltött, főtt tészta =
Női utónév =
Kérkedik, dicsekszik =
Színpadi (vagy farsangi) öltözet =
Fiatalasszony =
Kisebb balszerencse =

A megfejtéseket névvel és címmel ellátva
juttassátok el április végéig a Faluházba!

Kérjük a nyerteseket,
hogy
jelentkezzenek a
nyereményeikért a
Faluházban!
?
?
?
?
?
?
?
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Civil szervezeteink életéből
Ima az elhunytakért és betegekért .
Egy évvel ezelőtt
ünnepeltük klubunk
megalakulásának 20.
évfordulóját nagy
vigasság
közepette
. Erre az alkalomra
született meg névadónk (
nefelejcs ) után a
Nefelejcs című könyv is.
Egy évvel később
szomorúan emlékezünk
az elmúlt 20 év alatt
elhunytakra és a jelenlegi
betegeinkre. Bizony
hosszú a sor ( 30-nál is
több ), s ehhez jön még az
ez évben elhunyt,
szeretett plébánosunk,
Farkas János neve is.
Mindannyiukért
imádkoztunk március 23án du. 4 órakor.
Az ötlet a klubvezetőtől
származik, amit mi is nagyon
helyeselünk, s nemes gondolatnak
tartunk. Nagyon jó érzés fogott el
bennünket, klubtagokat, hogy a betegek
kivételével majdnem mindannyian jelen
voltunk. Jöttek az elhunyt tagok
hozzátartozói is, igaz, még nem
elegendő létszámban. Tény, hogy sok
elhunyt hozzátartozója elköltözött a
faluból. Nem kis gond volt az sem,
amikor " kibogoztuk " Fehér József
Meghívó
A Kovács Kinga
Emlékalapítvány
2013. május 11én 09.00 órai
kezdettel EurópaNapi Kincskereső
vetélkedőre várja
az általános iskolák 10 fős csapatait,
Ágasegyházán. A program helyszínéül a
Mohácsy Ferenc Sportcsarnokot
választottuk.
Programismertető
A Kovács Kinga Emlékalapítvány
programja az Európa Nap
szellemiségének a jegyében immár
ötödik alkalommal próbálja meg
„közelebb vinni Európát” az általános
iskolák tanulóihoz.
Délelőtti program:
Táncosok Európából

klubtaggal, ki az aki még a faluban lakik.
Köszönjük neki, hogy kipostázta a
meghívó cédulákat!
Végül is a hozzátartozókkal együtt szép
számmal voltunk jelen. A húsvét
közelsége és a " díszítetlen " oltár

nagyon jól kifejezte azt a hangulatot,
melyet éreztünk elhunyt tagjaink emléke
fölött.
Nagy várakozás előzte meg az új
plébánosunk bejelentését, hogy a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub elhunyt
tagjaiért, elhunyt plébános úrért és a
betegekért mutatja be a szentmisét.
Nagyon elgondolkodtató volt a
prédikáció, miszerint sosem tudjuk,
hogy mikor szólítanak el bennünket, s
A csapatok táncbemutatója.
Vakvezető
Bemelegítő a csapatmunkára.
Európa Uniós akadályverseny
Európa Direct vezetésével.
Kincskereső túra a településen
Elmét serkentő ügyességi, kreatív,
sportos feladatok.
13 órakor szendviccsel és
süteménnyel vendégeljük meg a
csapatokat!
Délutáni program:
Mesél Európa
Aszfaltrajz a mesék birodalmából,
előre megtervezett részletekkel.
Fogadd örökbe
Facsemete ültetése a játszótéren.
Kocsi-kuka-boríték
Üzenet a szervezőknek.
Ajándékátadás a résztvevők részére.
A program zárása 15 óra 30 percre
várható!

legyünk mindig felkészülve.
Itt fejezte ki nagyon is jogos
elégedetlenségét, hogy hol vannak a
többiek, pedig 1400 - an vagyunk
katolikusok a faluban.
Köszönjük neki a szentmisét és a mélyen
szántó gondolatokat is...
Nagyra értékeljük, hogy
F ü r e d i J á n o s
polgármester úr és kedves
felesége is megtisztelte
jelenlétével hálaadó
misénket. Kb. ezt várjuk
el a mindenkori
polgármestertől...
A mise után kivonultunk a
templomból és az ajtóban
emlékeztetőnek egy fotót
készítettünk a
k l u b t a g o k r ó l .
Mindenkinek köszönjük,
hogy jelenlétükkel
megtisztelték az
emlékező szentmisét!
Hagyományt akarunk
teremteni, jövőre is
várjuk Önöket.
Szórád Istvánné
krónikás

Jelentkezés
Bármely általános iskola korosztály
meghatározása nélkül (általános iskolák
alsó- és felső tagozatosai egyaránt)
kizárólag egy csapatot nevezhet.
Figyelem! Legfeljebb 10 fő, diák +
segítő tanárok.
A jelentkezés menete:
Az iskolák által nevezni kívánó
csapatoknak részvételi szándékukat
jelezni 2013. április 30-ig elektronikus
levél formájában az Alapítvány e-mail
címére info@kingaalapitvanya.hu. Vagy
telefonon a következő számon:
06-30/375-8324 kell jelezni.
Szeretettel várunk mindenkit!
Kovács Kinga Emlékalapítvány
Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62.
www.kingaalapitvanya.hu
info@kingaalapitvanya.hu
Tel:06-30/375-8324
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Vallási élet
Mit akarsz tőlem, Istenem?
Egyszer, egy kórházban, kora
reggel a férfiak kórtermében egyik beteg
férfi felkelt az ágyról és hangosan
kérdezi: Mit akarsz tőlem Istenem?
A kórteremben a többi beteg is
felébred, először nem tudják mire vélni a
kérdést, aztán bennük is kérdéssé válik.
Egész életemben mit csináltam? Mit
Húsvét után
Simon Péter így szólt hozzájuk:
„Elmegyek halászni.” Ők (a
tanítványok) erre ezt mondták:”Mi is
elmegyünk veled.”… Ő (Jézus) pedig
ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót
a hajó jobb oldalán, és találtok.”
Kivetették tehát, de kivonni már nem
tudták a rengeteg hal miatt. János 21:
3, 6
Nagypénteken Jézust keresztre
feszítették. Harmadnap feltámadt.
Feltámadása után megjelent
tanítványainak, ám mivel nem volt
állandóan, a megszokott módon velük,
nem találták helyüket. Így hát Jézus
nélkül visszatértek korábbi, jól ismert
Jézus nélküli életükhöz, visszaindultak
halászni. Azonban csakhamar kiderült,
hogy ez nem megoldás. „Azon az
éjszakán semmit sem fogtak.” Pedig
Simon Péter, Jakab, János nem felejtette
el halászmestersége csínját-bínját.
Aztán Jézus szavára kivetették a hálót,

akar tőlem Isten? Jó úton haladok? Mi az
értelme, célja az életemnek?
Isten mindenkit személyesen
ismer és mindenkivel külön terve van.
Ha megtaláljuk és megértjük Isten
tervét, akkor az egész életünk alapjában
véve megváltozik. az életünk gondjait
már nem keseregve, zúgolódva fogjuk
viselni, hanem elfogadva. Jézus mondja,
az én igám édes, az én terhem könnyű.
Át kell formálódnunk!

Testi emberből, Lelki emberré!
Nagyböjtben, a lelkünkre figyelve
készülünk megünnepelni Jézus
feltámadását. Az ünnep elteltével se
feledjük el, miért lett Jézus emberré,
miért vállalta a kereszthalált.
Kérdezzük meg magunktól: Mit
akarsz tőlem Istenem? Mit várok el, én
magamtól?
István atya

de kivonni már nem tudták a rengeteg
hal miatt. Íme minden úgy történt, mint
elhívásukkor. Az egykori eseményeket
visszaidézve mutatja meg Jézus, hogyan
t o v á b b H ú s v é t u t á n .
Visszafordulhatnak, de többé már nem
lehetnek halászok, mert nem törölhetik
ki a Jézussal töltött időt életükből,
mintha nem lett volna. „Isten elhívása és
ajándékai visszavonhatatlanok.” (Róma
11: 29) Attól, hogy Jézus nincs velük,
attól ők továbbra is Jézuséi, a húsvéti
események után is Jézus választottai. A
tanítványságot folytatniuk kell,
küldetésüket be kell teljesíteniük.

Gyülekezeti alkalmaink:

Olykor mi magunk is
elbizonytalanodunk. Talán éppen
ünnepek elmúltával, amikor jönnek a
szürke hétköznapok. Simon Péter
története tanít bennünket, hogy olyankor
ne a Jézus nélküli életet válasszuk.
Forduljunk vissza időben addig, amikor
Jézust megismertük, és onnan
folytassuk utunkat. Akkor nem fogunk
tévedni / eltévedni.

Fizetett hirdetések

·

·
·
·

április 25-én rendhagyó közös
bibliaóra a ballószögi,
helvéciai, kerekegyházi,
szentkirályi, szalkszentmártoni
gyülekezet tagjaival
május 5-én 10 órakor Anyák
napi istentisztelet
május 12-én 10 órakor
konfirmációs istentisztelet
május 12-én, Pünkösd
ünnepén, konfirmáltak első
úrvacsorázása
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
Napköziotthonos Óvoda
Ágasegyháza, Óvoda u. 2. Tel.: 76/200-140
Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT, Szociális, Gondozási
és Sportolási Központ
Ágasegyháza, Kossuth tér 2. Tel.: 76/200-064

Otthonom ízei
Tisztelt helyi lapunk „Szerkesztősége”
Szeretnék receptjeimmel segíteni azokon az allergiás
gyerekeken és felnőtteken, akik érzékenyek a tejre és a tojásra,
amelyet más adalékok hozzá adásával lehet pótolni.
Sárgarépa linzer:
Hozzávalók:
4-5 szál közepes sárgarépa (lereszelve nyersen)
1 ek. sertés zsír
1 sütőpor
4 ek. csapott cukor
pici só
kb. 1 dl szódavíz
tetszés szerint citromhéj
liszt
Töltelékhez: tetszés szerinti mennyiségű dió
1. A hozzávalókat jól összedolgozzuk és annyi lisztet
gyúrunk hozzá, hogy finom lágyságú tésztát kapjunk,
majd 10 percet pihentetjük.
2. Ezután két cipóra osztjuk és kinyújtjuk. Vékonyan
kikent tepsibe tesszük közte a töltelék, a darált dió,
ehhez tegyünk kevés porcukrot és akár mazsolát is a
töltelékbe.
3. A tetejét pici meleg vízzel felhígított mézzel
megkenjük és villával megszurkáljuk.
A receptet beküldte: Kozma Józsefné.
Köszönjük! (A Főszerk.)
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: Bukovszki Zoltán (a.n.: Gönczöl Klaudia);
Fekete Ákos (a.n.: Szalai Ildikó Mónika).

Házasságkötés: Szabó Csilla és
Vincze Attila Gyula
Elhunyt:Lévai Imre (53);
Lévai Mátyás (81).
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