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Sikeres volt az V. Ágfalvi 
Gesztenye Fesztivál 

 
Idén is megrendeztük Gesztenye Fesztiválunkat 
a Vadon Lovasclub területén október 11-12.-én.  
 

 
Fotó: Ferstl Róbert 

 
Az ágfalvi gesztenye hírneve, a csodálatos 
környezet, a vásári forgatag, a színes, változatos 
programok számos érdeklődőt vonzottak 
környékünkről, Ausztriából, és az ország számos 
részéről.  
 

 
Fotó: Ferstl Róbert 

 
Évről évre nő a rendezvény látogatottsága, a jó 
idő is besegített ahhoz, hogy több mint 
négyezren vettek részt programjainkon ezen a 
hétvégén. 
Köszönet mindazon csoportoknak, akik 
fellépésükkel emelték a fesztivál színvonalát, és 

azoknak, akik a szervezésben segítségünkre 
voltak. 
 

 
Fotó: Ferstl Róbert 

 

 
Fotó: Ferstl Róbert 

 
 

 
Fotó: Ferstl Róbert 

 
 

Csoltói József 
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Ágfalváért elismerő cím 
adományozása Schefflenzben 

 
Kedves Hölgyeim, Uraim! 
Kedves Schefflenzi barátaink! 
 
Szinte hihetetlen, hogy 15 év telt el a két község 
közti testvérkapcsolati szerződés aláírása óta. 
A rendszerváltás után 1992. augusztus 21-én az 
álom valóra vált, amikor hosszú előkészület után 
Jürgen Bürklen alpolgármester és néhai Wágner 
Géza akkori ágfalvi polgármester ünnepélyes 
keretek között aláírta a kétnyelvű szerződést 
Ágfalván, majd azt megismételték Schefflenzben 
Peter Fox polgármesterrel fél év múlva. 
 

 
 
Testületeink megfogadták, hogy együtt 
tevékenykednek az európai béke megszilárdítása 
érdekében. Mi ágfalviak örömmel vettük 
Schefflenz község patronálását, hiszen a 40 évi 
bezártság után ezzel kinyílt Európa kapuja, és ha 
látogatóba is, de már volt hova mennünk. 
 

 

 
Megkezdődtek a kulturális találkozók, 
énekkarunk, zenekarunk, tűzoltóink vettek részt 
egy-egy hazai és schefflenzi találkozón.  
A legfontosabb mégis a diákok felkarolása, 
üdültetése, nyelvtanulás céljából, iskolánk 
patronálása anyagi és pénzeszközökkel egyaránt.  
Az elmúlt 15 évben nagyot változott a világ, 
mindkét ország nehéz gazdasági helyzetben van. 
Ez kihat az önkormányzataink lehetőségeire is. 
 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
Kedves Péter és Jürgen! 
 
1999. november 25-én Ágfalváért elismerő cím 
alapításáról döntött az Önkormányzat annak 
érdekében, hogy a községért és annak 
fejlődéséért tevékenykedő polgárokat 
elismerésben részesítse. 
Rendeletünk szerint az elismerő cím 
adományozható bármely külföldi és belföldi 
magányszemélynek, aki a község fejlődése 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. 
Az önkormányzatok eddig négy alkalommal 
éltek a lehetőséggel, hogy kiadják ezt a 
megtisztelő címet. 
Külföldi állampolgár még nem kapta meg.  
Most a testületeink úgy döntöttek, hogy azonnal 
két főnek is adományozza azt. Peter Fox 
polgármesternek és Jürgen Bürklen akkori 
alpolgármesternek. 
 
Kedves Barátaim! 
 
A Ti segítségetekkel sikerült megmenteni és 
nagyon színvonalassá tenni iskolánkat, ezzel 
fenntartani a nemzetiségi hagyományok 
ápolását. Ma már eljutottunk oda, hogy 
kijelenthetjük községeink kapcsolatai kiterjedtek 
a vadászkapcsolattól a tanulmányi kapcsolaton át 
a sport, művészeti kapcsolatok terén az élet 
minden részére. Azt kérem a jelenlévőktől, hogy 
ezeket folytassuk, bővítsük, mert jó tudni, hogy 
az unión belül van, ahol figyelnek ránk, ahol 
támogatják törekvéseinket, a közös haza, Európa 
javára. 
 
Ehhez kívánok sok erőt, egészséget, sok sikert, 
örömet, boldogságot Nektek és mindkét község 
polgárainak. 
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Köszönöm a munkátokat. 
 
(Részlet Gaál István Polgármester ünnepi 
beszédéből.) 
 
 

Kitelepítési emlékkő avatás 
Schefflenzben. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Szomorú eseményen gyűltünk itt össze ez előtt 
az emlékkő előtt, hogy a több mint 60 éve történt 
orosz megszállás alá került zónából a németek 
elűzéséről megemlékezzünk. 
A második világháború vége felé felerősödött a 
német nemzetiségűek kollektív bűnössége 
kimondásának követése, elsősorban a szovjet 
vezetés részéről. 
A politikai előnyök és a hatalom megszerzése 
érdekében mindegyik nemzeti kormány egymást 
túlteljesítve igyekezett ezt az elvárást teljesíteni. 
Így tett a magyar kormány is, és 1946. januártól 
több hullámban sok ezer német nemzetiségű 
magyar állampolgárt telepítettek ki az országból. 
Ennek a rendeletnek az értelmében Ágfalván 
április 16-án több vagonba zsúfolva 1400 főt 
üldöztek el vagyonuk elkobzása mellett, közülük 
sokan ide Schefflenzbe kerültek. 
Tisztességes helytállással gyökeret eresztettek 
ezen a tájon és anyagilag is megerősödve félre 
tudták tenni a bánatukat.  
Már 15 éve annak, hogy mindenben támogatja a 
község lakossága a miénket. Most ünnepeljük a 
testvéri kapcsolatunk létrehozásának 15. 
évfordulóját. 
 

Tisztelt Schefflenzi barátaink! 
 

Bárhonnan Európából, a hazájukból elüldözöttek 
bocsánatában bízva ígérem, hogy a több száz 
éves hagyományaikat Ágfalván továbbvisszük. 
A fúvószenekart, énekkart, sportegyesületet, 
tánccsoportokat, a tájházat.  
Azért, hogy ha eljönnek hozzánk közel 1000 
km-re innen, rokonként otthon érezhessék 
magukat. 
 (Idézet Gaál István Polgármester beszédéből.) 
 

 
Lebendige Partnerschaft! 

 

Wir leben heute in einer Zeit, in der sich 
die bisher gültigen Werte verschoben, 
verndert oder tatai umgekehrt haben. Zwei 
Menschen, die sich heute das Ja-Wort 
geben, gehen schon in wenigen Jahren oft 
wieder getrennte Wege. Partner, die sich - 
auf engem Raum lebend - trotz allem so 
schnell wieder trennen. 
Da stimmt es uns nachdenklich, man 
überlegt sich, Partnerschaften mit dem 
Prdikat „für alle Zeiten” oder auch nur 
„für lange Zeit” zu versehen. Dass auch 
die Entfernung eine Rolle spielt, 
Beziehungen aufrecht zu erhalten, kann 
man nicht ausschlieBen. 
 

Und nun möchte ich Sie einladen, sich mit 
mir zu freuen: über eine 15 j~hrige 
Partnerschaft zweier Gemeinden, über 
persönliche Freundschaften der Einwohner 
beider Gemeinden untereinander und über 
die Gewissheit, dass auch die jungen 
Menschen, die diese Partnerschaft 
mitleben, sie auch für lange Zeit hüten 
und pflegen werden. 
 

Ljr_,` e r '  gemeinsame deutsche Sprache 
wird ja schon unseren Schulkindern 
gelehrt, nicht zuletzt dank der Mithilfe 
eurerseits. Die Kindergartenpdagoginnen, 
denen unsere Kinder die Kenntnis der 
deutschen Sprache mitverdanken sind ja 
durch eure Unterstützung in Agendorf 
tatig gewesen. Daher haben wir 
berechtigten Grund, uns darüber im Klaren 
zu sein, dass die deutsche Sprache, die 
Kenntnis der deutschen Kultur und des 
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deutschen Brauchtums hochgehalten wird. 
 

Die Deutsche Selbstverwaltung in Agendorf 
hat seft ihrer Gründung im Jahre 1995 diese 
Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden 
gepflegt und vertieft. Dass dies auch in 
Zukunft so bleibe – der Wegfall der 
Grenzkontrollen sollte doch unsere 
Begegnungen leichter machen. Traditionen – 
und dazu zffillen Partnerschaften ebenso, 
wie Brauchtum und Kultur – Traditionen 
aufrechterhalten bedeutet: nicht die Asche 
anbeten, sondern das Feuer zu hüten. 
 

In diesem Sinne freue ich mich über 
unsere Freundschaft, die noch viele-
viele Jahre hindurch bestehen möge. 

Böhm András 

„Őszi hangulatok címmel” utcai 
dekorációs bábkészítő versenyt 

hirdettünk. gratulálunk a 
nyerteseknek: 

 
1, Holzhofer András Gyógy u.13. 
I. díj: 2 személyre szóló belépő a Gesztenye 
Bálba 
A Vadvirág Étterembe. 
 
2, Tóth Ferenc  Hegy u. 49. 
II. díj: 2 személyre szóló vacsora meghívás 
 A Vadvirág Étterembe. 
 
3, Horváth Károly  Fő u. 44. 
III. díj: Kirchknopf Borászat ajándéka. 
 
 

4, Márkus István Soproni u. 58.  
Különdíj: 2009-es ágfalvi naptár. 

 

5, Varga Károly  Fő u. 
Különdíj: 2009-es ágfalvi naptár.  
 

Készültek nagyszerű, ötletes, tréfás 
alkotások, melyeket Önök is 

megtekinthetnek az alábbi helyeken: 
 

Böhm András: Hegy u. Tájház 
Csoltói József: Daágh u. 3. 
Horváth Géza Patak u. 7. 
Vadon László: Vadvirág Étterem 
Varga Sándor: Fő u. 68. 

 

Köszönjük azoknak a családoknak, akik 
alkotásaikkal őszi hangulatot 

teremtettek, vidámmá varázsolták 
falunkat és lakóházuk környezetét. 

 
 

Október 6-i megemlékezés az 
iskolában 

 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 
Az 5. osztályosok főszereplésével. 

Dolgos hónapokat zártunk 
 
Az iskola három jelentős bevételre tett szert az 
elmúlt két hónapban. 
1. A futófesztivál mérlegének megállapításához 

a versenyek sikerén túl hozzátartozik a 
kiadásokról, bevételekről való elszámolás is. 
Örömmel mondhatjuk pozitív eredménnyel 
zártunk: 
Azonnali sporteszközvásárlásra költhetünk 
Az iskola „ JÖVŐ ALAPÍTVÁNYÁT” 
gyarapítottuk: 
Amit, a tantestület döntése alapján továbbra 
is sportcélokra különítünk el. 

2. A papírgyűjtés 13 860 kg papírért 124 740 
Ft-ot kaptunk. 

3. A gesztenyeszedés eredménye: 19 mázsa 
gesztenye! 150 ezer Ft!  
Utóbbi két bevételt a diákönkormányzat 
pénztárába tettük és az erdei iskolás 
költségekhez kívánjuk majd felhasználni. 
 

 

„Legyen a zene mindenkié” 
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Kodály idézete csalogatta a zeneszeretőket az 
iskola hangversenytermébe október 20-án este. 
A hangverseny terem ismét kicsinek bizonyult. 
Többen a folyosóra és az ebédlőbe szorultak. 
Hallhattunk egészen kezdőket, akik még csak 
másfél hónapja tanulnak hangszeren, és aki már 
három éve. Maradandó zenei élményt nyújtott 
Barcza Beáta művésznövendék zongorajátéka. 
Köszönjük a zenét tanulóknak és tanáraiknak az 
élményt! 
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Novemberi programok az iskolába 
 
November 11-én, Márton napon lampionos 
felvonulás az óvodával együtt. Ezt megelőzően 
a már megszokott hangulatos barkácsolás lesz. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Nyílt tanítási napra várjuk a szülőket, 
nagyszülőket, érdeklődőket november 12-13-án. 
Mégpedig 12-én a felsőben , 13-án az alsóban.  
 
Egészségnevelési hét november17-től kezdődő 
héten lesz. 
Programjai: 
November végén készülünk Adventre. 
November 28-án délután 4 órától Barkácsolás  
November 29-én 7-11 óráig Barkácsolás és vásár 
December 5-én 15 órakor lesz a Mikulás ünnep 
 

 

 
 

 
 

Hétfő:   15 órától    „ÉTELED AZ 
ÉLETED” bio-étel bemutató és kóstoló Dr. 
Vetsey-Körmendi Ágnes szakgyógyszerész 
vezetésével 
 
Kedd:  9 órakor a 7. osztály számára 
Bognárné Juhász Judit önismereti tréninget 
tart 
 
Ezen a napon az osztályok versenyezhetnek 
gyümölcsszobor készítéssel, kapott 
alapanyagokból, melyet értékelés után el is 
fogyaszthatnak. 
 
Szerda: 12 órakor előadás 7-8. 
osztályosoknak  
 
„ JÓT S JÓL! EBBEN ÁLL A NAGY 
TITOK!”  előadó: Dr. Németh János 
iskolaorvos 
 
Csütörtök:  15-17 óráig 
 REFORMKONYHA, 
REFORMTÁPLÁLKOZÁS –  
 

Ételbemutató, teadélután – Artner Hajnalka 
védőnő, Baltigh Csabáné, Csernus Gáborné, 
Sós Kinga 
 
Péntek: 12 órakor  AZ EGÉSZSÉGES 
TÁPLÁLKOZÁS HÁZA – 
 
Házigazda: Artner Hajnalka védőnő , 
meghívást az  5.és 6. osztály kap! 
 
13-15 óráig  INGYENES 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK  - súlymérés  
      
 - vérnyomásmérés 
      
 - vércukormérés 
      
 - diétás tanácsadás 
 
A falu lakossága is részt vehet ezeken a 
vizsgálatokon, programokon ( természetesen 
azokon, ahol nem emeltük ki külön, hogy 
iskolásoknak szól! 
 

 

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN 
 
Az őszi papírgyűjtés újra összefogásra 
ösztönözte az iskola tanulóit és a szülőket. Az 
esős idő ellenére sokan hozták el az 
összegyűjtött papírkötegeiket, gondosan 
összekészített papírhulladékaikat. Íme az 
eredmények: 
 
OSZTÁLYVERSENY 
sorrend osztály átlag alapján összesen 
1. 5.osztály 324,4kg/fő   5516,1 kg 
2. 7.osztály 103,9kg/fő   1870,9 kg 
3. 2.osztály   95,4kg/fő   1813    kg 
4. 3.osztály   68,7kg/fő   1169,3 kg 
5. 4.osztály   61,8kg/fő   1113,8 kg 
6. 8.osztály   59,8kg/fő      539   kg 
7. 1.osztály   53,8kg/fő    1130,2 kg 
8. 6.osztály     7,2kg/fő        79,3 kg 
   13231,6  kg 
 
EGYÉNI VERSENY 
sorrend név hozott papír 

mennyisége 
1. Varga Viktor 2900 kg 
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5.o. 
2. Czákler Dániel 

5.o. 
Czákler 
Veronika 7.o. 

867,5 kg 
867,5 kg 

3. Hegedűs Hunor 
2.o. 

860 kg 

4. Pisák Máté 5.o. 553 kg 
5. Horváth Tamás 

7.o. 
313 kg 

 
DICSÉRET ILLETI AZ ALÁBBI 
TANULÓKAT , AKIK   
200 KG FELETT TELJESÍTETTEK: 
Lakatos Tamara, Sztrókay Martina, Koloszár 
Márton, Nagy Brigitta, Sztrókay Dániel, Horváth 
Dávid, Várallyay Máté, Presits Gábor, Várallyay 
Pál 
 
Köszönet illet mindenkit, aki munkájával 
gyarapította a DÖK bevételét! 

Czinder Tamásné 
 

Ágfalva Község 
Önkormányzata 

330-012 
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Gesztenyét szemezgettünk 
 

Rendszeres októberi programként újra 
gesztenyét szedtünk az ágfalvi gesztenyésben az 
iskolásokkal. A szemezgetés csak tréfa, hiszen 
ez a munka mindenki számára embert próbáló 
feladat. Nem könnyű a szúrós burokból 
kicsalogatni a barna szemeket és szorgalmasan 
összegyűjtögetni őket a sűrű avarban, a bokrok 
alól, az árkok mélyéről. Mégis sok tanulónknak 
nagyon nagy mennyiséget sikerült szednie a 
meghirdetett versenyben. 
 
Eredmények: 
 
Osztályverseny az alsó tagozatban: 

1. 4.osztály  287,2 kg 15,9 kg/fő 
2. 3.osztály  210 kg 12,3kg/fő 
3. 1.osztály  190 kg 9 kg/fő 
4. 2.osztály   153 kg 8 kg/fő 

 
Osztályverseny a felső tagozatban: 

1. 8.osztály 350kg 35 kg/fő 
2. 7.osztály 470,5kg 31,3 kg/fő 
3. 5.osztály  386kg 22,7 kg/fő 
4. 6.osztály  237,5kg 21,5 kg/fő 

 
Egyéni verseny az alsó tagozatban: 

1. Kovács Dominik 4.o.  32,5 kg                        
2. Sztrókay Dániel   4.o. 26 kg                             
3. Sopronfalvi Kristóf 3.o. 22,5 kg                   

                                                                         
Egyéni verseny a felsőben: 

1. Varga Viktor 5.o. 77 kg 
Török Gergő  8.o. 77 kg 

2. Dominek Mátyás 7.o. 68 kg 
3. Balogh tamás 7.o. 51 kg 

 
Minden dolgos kisdiáknak szeretném 
tolmácsolni a Diákönkormányzat köszönetét, 
akik segítségével összegyűlt több mint 2200 kg 
gesztenye. Az ebből származó bevétel az iskolai 
programokra fordítódik a tanév során. 
Köszönjük! 

Czinder Tamásné 
DÖK patronálótanár 
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Az Iskolai sportéletről 
 
Az Ágfalvi Általános Iskola az idei évben tagja 
lett a Magyar Diáksport egyesületnek, így 
lehetőségünk van arra, hogy induljunk a 
Diákolimpiai versenyeken. 
Ősszel II., III., IV.  korcsoportban neveztünk 
labdarúgásra, ezen felül diákjaink indulnak majd 
asztalitenisz versenyeken is. 
A II. kcs őszi fordulójára 2008. 10. 16-án került 
sor Fertőrákoson.  
 
Fertőrákos – Ágfalva 2-1 
Fertőrákos – Kópháza 1-4 
Ágfalva – Kópháza 1-0 
 
Csapatunk 6 ponttal várja az őszi fordulót mely 
megnyerése esetén a megyei fordulóba, kerül. 
A csapat tagjai voltak: Bak Ádám, Csoltói 
József, Kolompár József, Kovács Dominik, 
Kurcsics Barnabás, Pénzes Norbert, Sztrókay 
Dániel, Takács Krisztián, Várallyay Máté. 
Gólszerzők: Takács Krisztián 2, Kovács 
Dominik 1 
 
A III. kcs őszi fordulójára 2008. 10. 16-án került 
sor Nagycenken. 
 
Nagycenk – Ágfalva 1-1 
Lackner – Nagycenk 4-0 
Nagycenk – Pereszteg 1-1 
Lackner – Pereszteg 4-0 
Pereszteg – Ágfalva 3-2 
Lackner – Ágfalva 5-3 
 
A versenykiírás 3 csapattal számol még nem 
született döntés, hogy 1 vagy 2 csapat jut tovább, 
a tavaszi fordulóban reméljük sikerül jó játékkal 
eredményesen szerepelni. 
A csapat tagjai voltak: Balogh Tamás, Dominek 
Mátyás, Horváth Szabolcs, Kőhalmi Dániel, 
Kovács Krisztián, Kovács Dominik, Pisák Máté, 
Török Péter, Varga Viktor, Kurcsics Barnabás. 
Gólszerzők: Varga Viktor 4, Horváth Szabolcs 
1, Kovács Dominik 1 
 
A IV. kcs őszi nagypályás fordulóját mi 
rendezzük. Az első forduló időpontja 2008. 10. 
21 

A második fordulóra 2008. 11. 06-án 
csütörtökön kerül sor az Ágfalvi 
futballpályán14. 00-tól. 
Minden érdeklődőt és szurkolót szeretettel 
várunk, szurkoljunk minél többen csapatunknak. 
 

Barcza Attila 
A „magyar Golgotára” 

 
1848 sikeres ősze után a szabadságharc változó 
sikerekkel és kudarcokkal haladt tovább. 
Decemberben Bécsben lemondatták V. 
Ferdinándot, s a fiatal Ferenc Józsefet 
választották osztrák császárrá. Az osztrák 
csapatok újult erővel támadtak Magyarországra 
jelentős erőfölénnyel. Az országgyűlésnek és a 
kormánynak a hivatalokkal együtt menekülnie 
kellett Debrecenbe és Nagyváradra. Pest-Buda 
feladása után az összevont magyar haderő 
kápolnánál vereséget szenvedett, melyet 
túlértékelve a császár kiadta az olmützi 
alkotmányt. Ebben országunkat beolvasztotta a 
Habsburg birodalomba és alkotmányát 
felszámolta. De Görgei vezérkarával kidolgozta 
az ellentámadás tervét és soha nem látott, 
dicsőséges szakasza következett a 
szabadságharcnak 1849 tavaszán, melynek 
koronája Buda visszafoglalása volt május 21-én. 
A sikereken felbuzdulva április 14-én 
Debrecenben az országgyűlés kimondta a 
Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország 
függetlenségét. De a szabadságot nem lehetett 
megvédeni a Szent Szövetség cári csapataival 
szemben és elérkezett 1849. augusztusa, a 
világosi fegyverletétel, ahol „Görgei lovával 
serege elé lépett, tisztjei azonnal körülvették. 
Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszöntse 
hadseregét, de egy hangot sem tudott kipréselni 
magából. Végül tompa zokogás tört fel melléből, 
mire az egész hadsereg levegőeget betöltő Éljen 
Görgei! kiáltással, könnyezve válaszolt 
vezérének, kihez őszinte szívvel ragaszkodott.” 
Így írt a szemtanú, s a következő időszak még 
gyászosabb képet festett, mert Haynau osztrák 
tábornok kegyetlen megtorlásai következtek. 
Nekünk azonban nem csak az Aradon és Pesten 
kivégzettekre kell emlékeznünk, hanem 
mindazokra akik életüket adták a hazáért. Álljon 
itt Kossuth 1890. október 6-i beszédének 
részlete emlékező cikksorozatom befejezéseként: 



ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

 
„Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak 
poraikban, szellemeikben, a honszabadság 
Istenének legjobb áldásaival az örökkévalóságon 
keresztül….Agg karjaimat a hála hű érzelmeivel 
áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a 
haza iránt, s a magasztos példáért, amelyet az 
utódoknak adtanak, s buzgó imával kérem a 
magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a 
velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a 
magyar nemzethez zeng. Úgy legyen! Ámen!” 
 

Czinder Tamásné  
 

Országos Szakfelügyeleti 
Módszertani Központ 
Dr. Fónay Károly PhD. 

 

Nyugat-Magyarországi regionális 
tüdőgyógyász szakfelügyelő 

 

Levelezési cím: 
Sopron MJV. Erzsébet Oktatókórház 

9400. Sopron, Győri u. 15. 
Tel.:99-312-120 Fax:99-312-076 
 E-mail: fonay@sopkorh.elender.hu 

 
A tüdőszűrő vizsgálatok jelen 

helyzete 
 

A tüdőszűrés a tuberkulózis elleni eredményes 
küzdelem – a korai felismerés, korai 
gyógykezelés, a fertőző lánc megszakítása  -  
céljából jött létre és a hazai orvosi tevékenység 
egyik sikertörténete.  
Az utóbbi évtizedekben a tbc., a hajdani 
„morbus hungaricus„ gyakorisága jelentősen 
csökkent (főleg Nyugat-Magyarországon - de a  
TBC-re jelenleg is figyelni kell: tőlünk keletre  
(Oroszország, Ukrajna, Románia) jelenleg is 
jelentős népbetegség, a szociális helyzet 
romlásával nálunk is bármikor emelkedhet a 
gyakorisága, a polyrezisztens törzsek 
megjelenésével fokozódhat veszélye.  
A tuberkulózis visszaszorulásával légúti 
betegségek közül a tüdőrák lett a 
legrettegettebb kórkép. Magyarországon az 
újonnan felismert tüdődaganatok száma 
folyamatos növekedés után utóbbi években 8000 
- 8500 /év körül állandósult: a férfiak, és már a 
nők között is a vezető daganatos halálok. 

Tüdőszűrő vizsgálatokkal van kiemelve 32-35%-
uk – de ők teszik ki az operálható esetek 
túlnyomó többségét – életminőségük és 
életkilátásuk jobb! 
Megjegyzendő 40 éves kor alatt a tüdőrák 
megjelenése igen ritka, 40 év felett különösen 
veszélyeztetettek a dohányosok. 
 
Mi a helyzet ma a szűrővizsgálatokkal?   
A tüdőszűrés a jogszabályok szerint csak azon 
körzetekben kötelező, ahol a TBC 
gyakorisága százezer lakosból több mint 25: 
itt a tüdőszűrést az ÁNTSz rendeli el, az OEP 
által finanszírozott, tehát a lakosságnak 
ingyenes! Ez a helyzet a  51/1997.(XII.18. NM. 
rendelet alapján jelenleg Budapesten, Szabolcs-
Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben 
van. A többi megyében, így régiónkban is, 
nem kötelező. 
A Nyugat-Magyarországi régióban a 
tuberkulózis gyakorisága az országban a 
legalacsonyabb, így a tüdőszűrő vizsgálat 18-40 
éves kor között nem javasolt, ezért szűrés 
céljából értelmetlen beutalni ezt a populációt: 
jelentős anyagi költség, bár veszélye 
elhanyagolható, de sugárterhelés van, 
gyakorlatilag várható haszon nélkül.  
 
Természetesen náluk is elvégezzük a 
közegészség-és járványügyi szempontból 
kötelezően előírt munkaalkalmassági 
vizsgálatokat (33/1998. (VI.24. NM.) rendelet) 
térítés ellenében, melyet a munkáltatónak kell 
megtéríteni, mértékét belső szabályzattal a 
szűrőállomás fenntartója határozza meg, ajánlott 
összeg 2000.- 3000.- Ft.  
Tehát ezek nem szűrő, hanem 
közegészségügyileg előírt előzetes, illetve 
időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok! 
 
Feltétlen ajánlott évente a tüdőszűrés a magas 
rizikójú lakosságcsoportnak: a 40 év feletti - 
főleg dohányos – sokszor magukat 
egészségesnek érző állampolgárainknak – de 
csak orvosi beutalóval – így ingyenes!! –tehát 
nem lehet érte térítést kérni, de beutaló nélkül 
nem szabad elvégezni, hiszen a jogszabály 
alapján ionizáló sugárral való diagnosztikus 
vizsgálatot csak orvosi beutalóval lehet 
elvégezni.   
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Esetükben évente javasolt a tüdőszűrő 
vizsgálatot idült hörghurutra (COPD) 
vonatkozó kérdőív kitöltésével kombinálni. 
Ennek alapján ha szükséges, a kiemelt beteget 
tüdőgyógyászati szakrendelésen 
légzésfunkciós vizsgálat elvégzése után 
rendszeres kezelésbe, gondozásba vesszük. 
 
Csak remélni tudom, hogy a tüdőszűrő 
vizsgálatok racionalizálásával a költség-
hatékonyságot javítjuk, a lakosságot felesleges 
vizsgálatokkal nem terheljük, de a szükségeseket 
el tudjuk végezni.  
Ehhez kérjük a háziorvosok segítségét, de 
alapvetően szükséges, hogy a lakosság 
veszélyeztetett csoportjai partnerek legyenek. Ne 
felejtsük el, amikor a tüdőrák, illetve az idült 
hörghurut (COPD) tünetet ad, panaszt okoz, 
már a betegség igen előrehaladott 
stádiumában lehet! 
Sopron Erzsébet Oktatókórház fenti elvek és 
jogszabályok alapján továbbra is készséggel 
elvégzi az indokolt vizsgálatokat – akár előzetes 
egyeztetés alapján csoportosan is.  
 

Dr. Fónay Károly.  
Nyugat-Magyarországi régió tüdőgyógyász 

szakfőorvosa 
 
Európai Madármegfigyelő Napok 2008 
 
Iskolánk hét tanulója és szüleik a zord időjárás 
ellenére is vállalta, hogy korán reggel 
felkerekedik és elutazik a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park mekszikópusztai megfigyelő helyére.  
 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 
Sajnos mikor odaértünk éppen zuhogott az eső, 
de a nemzeti park munkatársai beinvitáltak 
minket a Fertőújlakon lévő oktatóközpontba, 
ahol megnéztünk egy szép filmet a parkról és 
egy kiállítást a környék növény és állatvilágáról. 
Ekkorra elállt az eső és ismét kimehettünk a 
szabadba. Ott végigjártuk a tanösvényt majd a 
megfigyelő tornyokból láthattuk a különböző 
madarakat. Kicsit átfázva, de élményekkel 
gazdagon tértünk haza. Köszönet a szülőknek és 
Udvardy Ferencnek, valamint a nemzeti park 
munkatársainak a szép élményekért. 
 

Dné Szemerédy Zsuzsa 
 

Felnőttképzés 
 

November második felében 
Ingyenes 10 órás informatikai képzés az 

iskolában 
internet használat, elektronikus levelezés 

 
Kevés gépkezelési ismerettel rendelkezők 
jelentkezését várjuk! 
A tanfolyam két alkalommal, késő délutáni 
kezdéssel (16-20 óráig) kerül megrendezésre. 
 
Érdeklődni az iskolában Baltigh Csabánénál 
lehet, az 510-972 telefonszámon. 
Két csoportot indítunk, jelentkezéseket a 
maximális létszám betöltéséig tudjuk elfogadni! 

ÚJRA INDUL! 
 

a   JÓGA 
 

és az EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ- 
REGERENÁLÓ TORNA! 

 
Novembertől megfelelő számú érdeklődő esetén 

újra indul iskolánkban  
 

Esténként heti egy alkalommal 
(csütörtök, illetve hétfő) 

 
Mindkét testmozgás  az egészség és fittség 

megőrzését segíti! 
 

Bárki jelentkezhet! 
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 Érdeklődni  délutánonként az 510-972 

telefonszámon lehet! 
 

Indul a KÉZIMUNKAKÖR! 
 
Lányok, asszonyok szeretettel várunk 
minden kézimunkázni szerető hölgyet 
 
 
a Községi Könyvtárba 17 órától ! 

 
 
Találkozzunk minden páros héten 
csütörtökön 17 órától! 
 
Ismerkedünk, megbeszéljük a teendőket, 
iskolások készíthetnek keresztszemes 
könyvjelzőt, füzet (könyv) borítót , az 
apróbbakat kifestőlapok várják!  
 
Nem zárkózunk el egyéb témáktól sem!  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 
Több információ: Schey Gabriellától a  
06/30 3003-298-as számon. 
 
 

KARÁCSONYI VÁSÁR 

Lassan elérkezik az év vége és talán az év 
legszebb, legmeghittebb ünnepe is: a Karácsony. 
Ajándékot kapni is jó, de adni még nagyobb 
öröm, főleg ha azok saját kezűleg készülnek. 
Ebben nyújt segítséget az iskolások már évek óta 
hagyományos karácsonyi vására.  
 
Adventi barkácsolásra hívunk: 
2008. november 28-án pénteken 16 órától, és 
2008. november 29-én szombaton 7 órától 
 
az iskolába minden ügyes kezű anyukát, apukát, 
nagymamát és nagypapát, iskolánk jelenlegi és 
régi diákjait és falubelieket, ahol az adventi 
koszorúkat, ajtóra kopogtatókat, asztaldíszeket 
együtt készítjük el. Gyertek, szorgoskodjunk 
újra együtt, ahogy már évek óta tesszük, a 
meghitt adventi hangulatról és forró teáról most 
sem feledkezünk meg.   

Karácsonyi vásárunkat 

2008. november 29-én, szombaton 7-11 óráig,  

az iskola napközi termében (COOP bolt melletti 
épület ) tartjuk.  
Vásárunk kínálatából: 

 Adventi koszorúk  
 Ajtóra kopogtatók 
 Asztaldíszek 

Szívesen várjuk olyan falubeliek jelentkezését is, 
akik bemutatnák az általuk készített bármilyen 
karácsonyi hangulatú, témájú munkáikat és 
ezeket felajánlanák a vásárunkra ezzel is tovább 
színesítve az ajándékötleteket és a bevétellel 
támogatva az iskolánkat. 
A karácsonyi vásárral kapcsolatos további 
információkat és ötleteket az iskolában Baltigh 
Csabánétól (tel.: 99/510-972) kérhetnek. 
Vásárunk teljes bevételét – ahogy ezt tavaly és a 
korábbi években is tettük – ebben az évben is az 
iskolások erdei iskolai 4 napos táboroztatására 
fordítjuk. A gyerekek és a szülők által készített 
koszorúk, ajtóra kopogtatók és asztaldíszek 
megvásárlásával nagymértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az iskolás gyerekek ebben az évben 
is részt vehessenek erdei iskolai táborozáson. 
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Sok szeretettel várunk minden kedves 
nézelődőt, érdeklődőt és vásárlót! 
 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna  
Iskolaszék elnöke 
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A Testvériség 
Táncegyüttes  

                
      2008. 2008. november 29.– én 
18 órakor ünnepli fennállásának 

45. évfordulóját. 
 
Minden régi táncosunkat, alapító 
tagunkat, szülőket, érdeklődőket 
szeretettel várunk a jubileumi 
műsorunkra és az azt követő bálra.  
 
Helyszín GYIK Sopron.  
 
Jegyelővétel: Csoltói Józsefnél, 
Ágfalva Daágh u. 3.  
Tel: 20/7797-113 

 
„BRINGÁZZ A MUNKÁBA”! 

Hadd lássa a főnök, hogy hajtasz! 

 
A ”Bringázz a Munkába!” kampány, őszi 
fordulója sikeresen lezárult. Összesen majdnem 
8000 bringás regisztrált, az őszi, néha igen 
kellemetlen hűvös időjárás ellenére a résztvevők 
fele tekert legalább 7 alkalommal munkába, így 
ők már várhatják a garantált ajándékokat postán!  
 Bizony ez igen szép teljesítmény, amihez 
gratulálunk mindenkinek, de nézzük mit is jelent 
ez számokban mérve: 
 
- 750 ezer letekert kilométer (ami felér egy 
Hold-utazással oda-vissza), 
- 142 tonna megtakarított CO2-kibocsátás (ez 
Magyarország teljes CO2 kibocsátása 75 
másodperc alatt), 
- több mint 16 millió elégetett kalória (ki sem 
lehet számolni, mennyi ledolgozott édesség…), 

- majdnem 16 millió Ft megtakarított 
benzinkiadás (amiből több száz új bringát 
lehetne venni), 
- és mindezt több mint 100 ezer tekerés 
alkalmával. 
Az újabb tavaszi kampányig sem áll le az élet, 
tekerjünk tovább, írhatod továbbra is a 
közlekedési naplódban a letekert kilométereket. 
Bővebb információk folyamatosan a 
www.bringazzmunkaba.hu honlapon. 

 
Minden nap számít, amikor bringázol a 

munkába! 
 

H A J R Á  Á G F A L V I  
B R I N G Á S O K !  

 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 
Iskolaszék elnöke 

www.gkm.hu és www.bringazzmunkaba.hu/ 
 

2009-ben IS TOVÁBB 
FOLYTATÓDIK- 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 
A DELIKÁTTAL 

 

Az eltelt egy hónapban szép lassan de biztosan 
elindult újra a DELIKÁT 8 ételízesítős zacskók 
begyűjtő helyekre történő eljuttatása, így nagyon 
örülök annak, hogy sikerült újból elindítani 
illetve tovább folytatni a gyűjtő –és játék kedvet 
Ágfalván. 
 
Csupa jó híreim vannak, igaz nem álltam most 
neki pontosan megszámolni a nálam már 
összegyűlt kilókat, de Sopronból két étteremben 
is szorgosan gyűjtögették egész nyáron és ősszel 
az 1 kilós zacskókat, így az egyik helyen 28 kg, 
a másikban 29 kg gyűlt össze és az itthon már 
meglévőkkel együtt 70 kg már biztosan van 
indulásra.  
   
Továbbra is várjuk a begyűjtő helyeken a 
kiürült DELIKÁT 8 ételízesítős zacskókat.  
(75 gr-tól az 1 kg kiszerelést tudjuk 
elfogadni!) 
 
Szóljunk barátoknak, rokonnak ismerősnek, 
kérjük meg, ha a DELIKÁT 8 ételízesítőt 
használja, TOVÁBBRA SE DOBJA KI a 
kiürült zacskókat, hiszen nekünk értékes 
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grammokat, dekákat, kilókat jelentenek, és 
segítik majd a nyerési esélyeinket.  
 
Köszönöm MINDENKINEK az eddigi kitartó és 
folyamatos aktív gyűjtögetést, a 
begyűjtőhelyeknek az összegyűjtögetést. A 
következő verseny majd csak jövőre, 2009-ben 
indul, de addig is gyűjtsünk előre jó sok kilót, 
hiszen 
 
„Tőlünk függ minden, csak akarjuk...” 
Széchenyi István 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 
Iskolaszék elnöke 
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Az UNIVER MAJONÉZZEL, MUSTÁRRAL 
és KETCHUPPAL, most nem csak ételeit 
gazdagíthatja, hanem Ágfalva iskoláját is.  

 
Az eltelt egy hónap alatt 25 db 

SULIPONTTAL gazdagodott iskolánk! Szép 
eredmény, köszönjük szépen az eddigi 
segítséget, de továbbra is gyűjtjük a 
„SULIPONTOKAT” és a 200 pontig meg sem 
állunk, hiszen az 5 db kosárlabdát nagyon 
szeretnénk megkapni. Négy nagy létszámú 
iskolának - köztük a soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnáziumnak is – már sikerült a 
bűvös 200 pontot összegyűjtenie, és több 
iskolának is van már 50-60 pontja. Én úgy 
gondolom, ezzel a 25 ponttal nem is állunk 
olyan rosszul, sőt lesz még több is. 

 
Továbbra is kérjük, hogy aki a fenti 

márkájú termékeket használja, szedje le a 
flakonokról a „SULIPONTOKAT”, és juttassa el 
iskolánkba, ahol ezek összegyűjtögetője, 
Czinder Tamásné, Márti néni, de leadható 
iskolatitkárunknál Sánta Ferencné, Gerti 
néninél, vagy iskolánk bármelyik tanáránál. 

Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb módját, 
és segítse pénzhez, falunk iskoláját! 
A folyamatos „SULIPONT” gyűjtögetés 2009. 
április 10-ig tart! 
 
Nyerjen a mi iskolánk! 
 
Forrás és bővebb információ: www.univer.hu 
honlapon található. 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna  
Iskolaszék Elnöke 

 

 
 

  

Ágfalvi krónika   

  Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat   
  Felelős kiadó: Gaál István   
  Főszerkesztő: Legozáné Nagy Ágnes   
  Szerkesztőbizottság:   

Böhm András 
Szimon Zoltán 

  
  

  
  

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993

  

Ágfalvi nyelvjárás 13.rész.  
 

hianzische Mundart 
 
Wie ma holt so g’sogt haut……Interessante alte 
Ausdrücke  
 

- Brumm  = Brunnen 
- dikk  = dick 
- Diari  = Dürre 
- Feia  = Feier 
- Hodalump = Spitzbube, Gauner 
- Rauwa  = Räuber 
- Reinna  = Renner 
- Simpal  =Sümperl 
- spea  = sper, bitter, herb  
- ummi  = hinüber 

 
gyűjtötte: Böhm András 


