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ÁGFALVI BÚCSÚ IMMÁR 227.
ALKALOMMAL

Ágfalván ez a jeles nap az evangélikus templom
felszentelésének időpontjához igazodik. 1785.
szeptember 25. a templom, majd 1870.
szeptember 27. a gótikus torony felszentelésének
napja volt.
Idén, szeptember 29-én reggel, az „öreg fiúk
kemény magja” elindult az Arbesz erdőrészbe a
búcsúfa kivágására, - melyet minden évben a
TAEG ZRT. biztosít számunkra, ezért szeretném
megköszönni munkatársaik segítségét.
Elkísérték a legényeket a fiatalok is, remélhetőleg
közülük lesz majd az új öreglegény (Altbursch), aki
tovább viszi majd ezt a hagyományt. Jól is jött a
sok apró kis kéz, amikor a kanyarokban be kellett
kormányozni a búcsúfa törzsét.

Fotó: Ferst Róbert
Megérkezve a hegyre már vártak minket a lányok,
hogy szalagokkal feldíszítsék a fa koronáját és a
táncteret, míg a fiúk lehántották a fenyőfa kérgét.
Felkerült rá a bábú, aki idén Ludvig névre hallgat.
Mint ahogy felnőtt segítőinktől megtudtam,
jubileumi faállítás volt az idei, mivel 25.
alkalommal került burschbaum általuk a Hegy
utcába. Köszönjük mindannyiuknak, hogy minden
évben gördülékenyen megszervezik és
lebonyolítják ezt a kemény munkát!
Szombat délután az evangélikus templom adott
helyet Rozmán Zoltán festőművész kiállításának,
és a Gerhát család koncertjének.
Este pedig az Ágfalvi Fogadó előtt felállított
rendezvénysátor és a Continental Band várta a
bálozókat.

Vasárnap, a kétnyelvű hálaadó istentiszteleten
Szemerei János püspök úr, Gabnai Sándor esperes
úr, Ulrich Kratz (Oberriexingen lelkésze
Németországból), Heinrichs Eszter és Michael
szolgáltak a felújított evangélikus templomban.

Fotó: Walter Rossmann
Három órától, fúvószenétől volt hangos a Tájház
környéke, az Ágfalvi Fúvós Zenekar játszotta a
talpalávalót a hagyományos legénytánchoz
„burschentanz”, melyet a templomnál és a
rendezvénysátornál is eljártak a legények lányok,
és örömünkre egyre többen beálltak az idősebb
korosztályokból, vendégekből is a kör közepébe.

Fotó: Ferstl Róbert
A futballt kedvelők Ágfalva-Rábaszentandrás
meccsen szurkolhattak az ágfalvi focipályán, míg a
vásárosok, körhintások a Fő utcán várták a
szórakozni vágyókat.
Vasárnap este a Pannonische Buam sramli
zenéjével zárult a 227. Ágfalvi Búcsú.
Köszönet mindazoknak, akik részvételükkel,
segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeres
és színvonalas lebonyolításához!

 XIII. évfolyam 10. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2012. október
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FELHÍVÁS!!
Őszi hangulatú utcai dekorációs bábkészítő versenyt

hirdetünk!

Tegyük vidámabbá Ágfalvát a IX. Gesztenye
Fesztiválra!

Aki utcafrontját tréfás, jópofa bábdekorációval díszíti,
értékes ajándékokat nyerhet. Ha már kész a kreáció
kérem, jelezzék (név és lakcím közlésével) az
Önkormányzat 99/330-012 telefonszámán, vagy Csoltói
József rendezvény szervezőnél a 20/7797-113
telefonszámon.

Az elkészítés határideje:
2012. október 11.

Eredményhirdetés a Gesztenye Bál megnyitóján 2012.
október 13-án 18.30 órakor, az Ágfalvi Fogadóban.

Várjuk jelentkezésüket a fenti telefonszámokon, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

IX. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
 Ágfalva Vadon Lovas Club

2012. október 13 - 14.
2012. október 13. szombat

 7.00 – 9.00 Gesztenyés sütemények árusítása a „kőpiacnál”
 9.00 órától Vadon Lovas Club területén folyamatos Gesztenyesütés, forralt bor, sült gesztenye, méz árusítása,
kirakodóvásár.

10.00 óra „Tök jó vásár” Őstermelők kínálataival a Tájház előtt (Hegy utca), Ágfalvi Fogadó előtti téren (Daágh
utca), és a Papkert Játszótérnél (Patak utca).

15.00 óra Lovas bemutató szabadtéren a Vadon Lovas Club területén
17.00 óra Pádár Alexandra műsora (X- Faktor) a zárt lovardában
18.00 óra Tűzzsonglőrök előadása a zárt lovardában
18.30 óra Az Ágfalvi Fogadóban a 2013-as ágfalvi naptár anyagából készült kiállítás megnyitója, és a

bábkészítő verseny eredményhirdetése.
19.00 óra Gesztenye Bál az Ágfalvi Fogadóban

2012. október 14. vasárnap

9.00 óra Program folytatása (gesztenyesütés, forralt bor, sült gesztenye, méz árusítása, kirakodóvásár) a
Vadon Lovas Club területén

13.00 óra Ízisz Mozgás Stúdió hastáncbemutatója
13.30 óra Dirty Dance akrobatikus és show tánc bemutatója
14.00 óra Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operett műsora
15.00 óra Habakukk Bábszínház: „A négy kis ezermester…” című mesejátéka
16.00 óra Az Ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes műsora
16.30 óra Testvériség Néptánc Együttes műsora
17.00 óra Ágfalvi Fúvószenekar műsora
18.00 óra Havanna Trió

Délelőtt 10 órától 18 óráig folyamatosan a Vadon Lovas Club területén népművészeti kirakodóvásár és
kézműves foglalkozás lesz. Büfé valamint gesztenyés ételek és sütemények, folyamatos gesztenyesütés.

A sütemények udvari beszállítója a Dömötöri Cukrászda.
Forralt bor, must, gesztenyeméz kapható, ingyenes mézkóstoló.

Gesztenye Marci játszóház (14 órától)
Mászó fal, állatsimogatás lovas hintózás és lovagoltatás vehető igénybe.

Részletes felvilágosítás a 99/505-780 – as telefonszámon.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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BESZÁMOLÓ ÁGFALVA EGÉSZSÉGÜGYI
HELYZETÉRŐL, 2012.

Tisztelt Képviselőtestület!

Egy évvel ezelőtt volt módom utoljára
beszámolni a falu egészségi helyzetéről. Az
eltelt idő rövidsége miatt érdemi változásról
beszámolni nem tudok. Köszönöm, hogy a
testületi ülés időpontját, tekintettel a minden
csütörtöki ügyeleti feladataimra, hozzám
igazították.

Immár 24. munkaévemben vagyok felelős
Ágfalva egészségügyéért.

A falu lakosságszáma dinamikusan növekszik,
ami, a számos ellene ható tényező (külföldi
munkavállalók nagy száma, a kiköltözők
késedelmes bejelentkezése a praxisba, stb.)
ellenére meglátszik a praxis létszámán is. A
mai napon a praxisba bejelentkezettek száma
2023, közülük 297 fő 18 év alatti. 1032 férfi és
991 nő tartozik a praxisba. Legidősebb
lakosunk (az elmúlt év során költözött a
faluba) pár napja töltötte be a 100. évét.
Praxislétszámunk vegyes praxis
vonatkozásában kiemelkedően magasnak
számít, ami jó munkaszervezéssel még
ellátható. Meg kívánom jegyezni, hogy
jelenleg is zajlik a praxis beteganyagának
folyamatos revíziója, ami azt jelenti, hogy a
teljes beteganyagot áttekintve kiemeljük
azokat, akik két évnél régebben nem jártak a
rendelőbe, amennyiben elköltöztek, vagy
nincs ismeretünk hollétükről, a praxisból
távoztatásra kerülnek, a többieket pedig
behívjuk állapotfelmérésre, így megerősítvén
praxishoz tartozásukat. Ezen tevékenység
ellenére is emelkedett tavaly óta a praxisba
bejelentkezettek száma.

Munkaidőn kívül a praxis lakosságát sürgős, a
következő orvosi rendelésig nem halasztható
esetekben a Pereszteg község gesztorságával
működő önkormányzati társulás által

működtetett központi orvosi ügyelet látja el,
melyben személyesen is részt veszek.

Helyettesítés vonatkozásában a múlt év őszén
változás állt be, dr. Bóna István kollégám
sajnálatos egészségromlása miatt
háziorvosként nem praktizál tovább,
munkakörét felesége, dr. Barányi Erika látja
el. A kolléganő rezidensképzésében
személyesen is részt vettem, jól képzett,
megbízható helyettesem lesz. Másik
helyettesem változatlanul dr. Balázs Katalin.

A praxis személyzete változatlan, főállású
asszisztensem napi 8 óra munkaidőben
Horváthné Zimmerhansl Zsuzsanna.
Munkakörébe beletartozik a rászoruló
betegek otthoni kontrollja, a rendelőbe
egészségi okokból lejutni nem képes
betegeknél otthoni vérvétel orvosi utasítás
szerint, az infúzióra szorulóknál orvosi
utasítás szerint az infúzió kontrollja, cseréje.
Távollétében Nagy Andrea helyettesíti, aki a
helyettesítési feladat ellátása céljából ¼
állásnyi (napi 2 óra) szerződéssel rendelkezik.
Ez az időkeret a főállású kolléganő
helyettesítésén túl még minimális további
nővérmunkába való besegítésre is
lehetőséget teremt. A takarítói munkát,
szintén részállásban Horváth Henrietta végzi
évek óta, megbízhatóan.

Házi betegápolásra, ami kapacitás hiányában
gyakorlatilag kizárólag gyógytorna
szolgáltatást jelent, területünkön a Harris
egészségügyi szolgáltató vállalkozásnak van
szerződése. Gyakran fordul elő, hogy frissen
operált betegeknél is napokat, néha egy-két
hetet is késik a házi gyógytorna, jelentősen
rontva a gyors állapotjavulás esélyét. Emiatt
többször konzultáltam a szolgáltatás illetékes
vezetőjével, s az derült ki, hogy vállalható
esetszámukat az egészségbiztosító limitálja, s
nem egyszer előfordul, hogy kevéssel a hó
közepe után a teljes havi kapacitásuk már
lekötésre került. Ilyenkor megkísérelnek
pótkontingenst igényelni, ami nem mindig jár
sikerrel. Ez a késedelmes kezelések
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magyarázata. Ezek a kezelések csak kórházi,
szakorvosi javaslatra, háziorvosi elrendeléssel
vehetők igénybe.

Az utóbbi időben az ország ezen részén is
kialakításra került a haldoklókat és
családjukat segítő Hospice szolgálat, melynek
szolgáltatásait onkológus javaslatára,
háziorvosi elrendeléssel lehet igénybe venni.
Ez a szolgáltatás, ahol jól működik, komoly
támasza lehet a halálos beteget ápoló
családnak, és a betegnek is. Személyes
tapasztalatom – sajnos, már volt okom
hospice elrendelőt írni – szerint a szolgáltatás
területünkön még nem igazán kiforrott,
gyermekbetegségeit még nem vészelte át, de
ha kellő tapasztalatot szereznek, értékes
segítő lehet.

A rendelő épülete az önkormányzat
tulajdona. A pár évvel ezelőtti felújítás
eredményeképp korszerű, jó minőségű.
Sajnálatos módon – mint az előző évi
beszámolómban már jeleztem - a rokkant
feljáró burkolatán hibák keletkeztek, több
járólap is felfagyott, így balesetveszélyes.
Mielőbbi megjavításához, valamint a rendelő
sürgetően esedékessé vált tisztasági
meszeléséhez - az önkormányzat segítségét
kérem.

Az önkormányzattal a háziorvosi alapellátás
kapcsolata jó. A faluban a közösségi
egészségügyi feladatokat – óvoda,
iskolaorvoslás – is én látom el. Az év első
harmadának végéig ebben Magyarné Artner
Hajnalka védőnő volt a segítségemre, aki -
örömteli gyermekáldás okán – átmenetileg
távozott a praxisból. Az elvárhatónál sokkal
odafigyelőbben, közmegelégedettségre okot
adóan vezetett védőnői szolgálat feladatait
jelenleg, átmeneti jelleggel helyettesítéssel
láttatja el az önkormányzat. A helyettes, Őr
Mária védőnő kiválóan dolgozik, tapasztalt
kolléganő, jól tudunk együtt dolgozni.
Mindennek ellenére jeleznem kell, hogy egy
ilyen méretű település, ahol jelentős az
újszülött szám, nem látható el részállásban,

heti egy-két napos jelenléttel. Természetesen,
jelentős erőfeszítéssel minden kötelező
feladat ellátásra kerülhet ezen a módon is, de
egyrészt senkitől nem várható el, hogy
főállásán túl egy másik védőnői körzetet is
vigyen teljes felelősséggel, másrészt a védőnő
feladata nem csak a kötelezően
elvégzendőkből és azok adminisztrációjából
áll, hanem - legalábbis felfogásom, és
Magyarné Artner Hajnalka gyakorlata szerint
– a gyermekek és a gyermekes szülők részére
biztos hátteret is kell biztosítani, amihez
mindennapi jelenlét, rendszeres személyes
kontaktus szükséges. Emiatt kérem az
önkormányzatot, hogy mielőbb találjon
módot a teljes munkaidős helyettes védőnői
státusz kiírására és betöltésére, hogy
Magyarné Artner Hajnalka várhatóan 3 év
múlva esedékes visszatértéig a falu védőnői
ellátása a megszokott színvonalon
folytatódhassék.

A Napszak Integrált Intézmény betegeinek
ellátása továbbra is a feladataim közé
tartozik.

Megítélésem szerint a falu lakosságával jó
kapcsolatot ápol a háziorvosi szolgálat.
Maximálisan próbáljuk kielégíteni a lakosság
igényeit. A lakosságban észlelhető szociális
problémákat, ide értve a szociális rendszer
egészének számos hiányosságát, valamint a
magyar egészségügy súlyos nehézségeit
természetesen fokozottan érezzük.
Nehézségeinket tetézi, hogy
praxisfinanszírozásunk sok év óta nem
emelkedett, s az egészségügy egy részét
érintő bérrendezésből is kimaradtunk.
Lehetőségünk volt egy – minden háziorvosi
praxis számára elérhető – eszközbeszerzési
támogatás igénylésére. Fél évvel ezelőtt
kezdődően, havi 50 ezer forintos
részletekben, összesen maximum másfél
millió forint támogatás igényelhető, mely
kizárólag meghatározott műszerekre
fordítható. A felhasználást szigorúan
ellenőrzik, ide érve a műszerek rendszeres,
praxiscélú használatát is. A következő két
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évben ez a pályázati pénz fogja megalapozni a
praxis műszerparkjának korszerűsítését és
kibővítését.

A falu tulajdonában lévő, működtetésre átvett
eszközök (defibrillátorok, Cardiax EKG) a
praxisban hasznosulnak.

Az önkormányzat a praxist egyes közüzemi
díjak átvállalásával támogatja, melyet ezúttal
is köszönök.

A praxisban továbbra is lehetőséget
biztosítunk heti két alkalommal vérvételre , a
vér elemzése az Erzsébet Kórház
laboratóriumában történik, a levett véreket
szervezett módon szállítják a laboratóriumba.
Ez a lehetőség a környéken kivételesnek
mondható. Számos nem hatósági áras,
elméletileg fizetésköteles szolgáltatást
térítésmentesen biztosítok a falu lakossága
számára. Praxisunkban továbbra is lehetőség
van – személyes közreműködéssel – az idős,
rászoruló elesett betegek otthoni infúziós
kezelésére, amely szintén nem szokásos más
praxisokban.

A falu rendezvényein részt veszünk, igény
esetén egészségügyi biztosítást adunk.

Oktató tevékenységet is végzek, évtizede
vagyok a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Családorvostani
Intézetének mentora. A praxisba
orvostanhallgatók, valamint végzett orvos,
családorvostan szakorvosjelöltek járnak
képzésre.

Tudományos tevékenységet is végzek.
Mentorként tudományos diákköri munkát
koordinálok

Felkérésre szakmai tudományos előadásokat
is tartok, legközelebb szeptember 18-án
Győrben, 19-én Sopronban, akkreditált
szakorvosi továbbképző programon.

Pszichoterápiás ismereteimet a falu lakossága
előszeretettel veszi igénybe.

Átszűrtségi mutatóinkról az előző évben
számoltam be, azóta érdemi változás nincs.

Az idei évben az átlagosnál több súlyos
rosszindulatú daganatos megbetegedéssel
találkoztunk a praxisban, nagy valószínűséggel
ez nem egy statisztikailag mérhető emelkedés
első lépcsője, hanem csupán a statisztikailag
elenyésző esetszámok miatti véletlen
halmozódás következménye. Ettől függetlenül
a továbbiakban a daganatos megbetegedések
felismerésére és megelőzésére kiemelt
figyelmet kívánunk fordítani.

Magam, és munkatársaim nevében
köszönöm, hogy ismételten lehetőséget
kaptam beszámolni Ágfalva egészségi
helyzetéről.

dr. Németh János

Fotó: Csoltói József

KEDVES KISMAMÁK, ANYUKÁK ÉS
GYERMEKEK!

2012. októbertől tartós védőnői helyettesítés lesz
Ágfalván.
Helyettesítő védőnő: Rokob Mária
Mobil telefonszáma: 06 30/553-6687
Védőnői tanácsadás; kedd: 8-10-ig

péntek: 14-16-ig
Csecsemő szaktanácsadás dr. Németh Jánossal

kedd: 12-től
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ÁGFALVI KRÓNIKA

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István

Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:

Böhm András, Szimon Zoltán

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:

ART-COPY  Nyomda, Sopron

ELEKTROMOS HULLADÉK GYŰJTÉSE

Idén is megrendezzük az elektromos hulladék
gyűjtését. Az elmúlt évek gyakorlatát
figyelembe véve örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a természetben magára hagyott
(kidobott) gépek, készülékek száma
lecsökkent. Ezt a természetvédő mentalitást
köszönjük a lakosságnak.

A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,

2012. 10. 15-től - 11. 05-ig.
hétfő-csütörtök: 08-16 óráig
        pénteken: 08-12 óráig

Mit is lehet hozni? Legegyszerűbben úgy
lehetne megfogalmazni: hogy minden olyan
készüléket, amit a konnektorba bedugunk.
(Tv, rádió, háztartási gépek stb.)

Közreműködésüket előre is köszönjük!

VIGYÁZZ GYEREKEK!
A Michelin Hungária Kft-
től két darab VIGYÁZZ
GYEREKEK! feliratú, extra
sárga színű
figyelemfelkeltő táblára
pályáztunk sikeresen
melyet a tanévkezdésre
ki is helyeztünk.
A táblák a Fő utcában, az
óvoda, ABC és az iskola

közötti veszélyes útkanyarulatban figyelmeztetik a
jármű vezetőket a körültekintő közlekedésre.

Fotó: Csoltói József
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MEGNYITOTTUNK!

„Jobb, mint otthon”
kisvendéglő várja kedves vendégeit az ágfalvi
focipályán épült 140 m2 alapterületű, 110 fő

befogadására képes épületében és fedett
teraszán.

Ízelítő kínálatunkból:

Meleg ételek: hamburger, hot-dog, hurka-
kolbász, grillhúsok, köretek és
  salátatálak…

Kínálatunkból választott menüjét
kívánságára elkészítjük.

Kora reggeli órákban bagettben készített
szendvicsek gazdag választékával, kávéval,
kakaóval várjuk.

Hétvégenként (péntek, szombat) főtt, füstült
csülök parti – grillparti.

Üdítők kicsiknek, sörök, borok és egyéb
frissítők nagyoknak.

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök  6.00-22.00-ig
péntek-szombat  6.00-02.00-ig
vasárnap  7.00-22.00-ig

Udvarias kiszolgálással, saját parkolóval
várjuk kedves vendégeinket

az ágfalvi focipályán!

Fotó: Csoltói József

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG OKTÓBERI

PROGRAMJA

Október 7-én, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
tanévnyitó családi istentiszteletre hívogatunk
kicsiket és nagyokat.

Október 13-án, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.

Október 14-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Október 20-án, szombaton 9 órától konfirmandus
nap lesz.

Október 21-én, vasárnap 9 órakor németnyelvű
úrvacsorás istentiszteletre várunk szeretettel
mindenkit.

Október 28-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
istentisztelet lesz. Ebben a tanévben új rend
szerint a hónap negyedik vasárnapján, a magyar
nyelvű istentisztelettel párhuzamosan „zsibongó
istentiszteletre” várjuk 3-tól 10 éves korig a
gyermekeket. Ezeken az alkalmakon a résztvevők
játékos formában ismerkedhetnek meg a bibliai
történetekkel, míg szüleik az istentiszteleten
vannak. Első alkalmunkat ezen a vasárnapon
tarjuk Gerhát Lászlóné vezetésével. Legyen közös
örömünk Jézus hívogatása: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket!”

Október 31-én, szerdán, a reformáció napján 17
órakor tartunk istentiszteletet.

November 1-én 17 órakor tartunk temetői
istentiszteletet.

A magyar és a német nyelvű bibliaórákat
megbeszélés szerint, hirdetett időpontban tartjuk.

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit
felekezeti hovatartozástól függetlenül.

További információ: agfalva.lutheran.hu

Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
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TÍZ ÉVES AZ ÁGFALVI FUTÓFESZTIVÁL

Hagyományainkhoz híven idén is
megrendezésre került szeptember 8.-án
immár X. alkalommal az Ágfalvi Futófesztivál.
Ragyogó napsütésben vártuk az érdeklődőket,
a futni, mozogni vágyó fiatalokat és
felnőtteket.
Az előző éveket is túlszárnyalva idén 260-an
gondolták úgy, hogy kipróbálják magukat és
teljesítik a távokat. A hagyományos 1000
méteres távon a fiatalabbak indultak, míg az
idősebbek a 3,7 cross futás és 10 km
határátfutás leküzdésére vállalkoztak.
Örömmel láttuk, hogy akik már rendszeres
résztvevői fesztiválunknak, egyre nagyobb
próbák elé állítják magukat, s megmérettetik
magukat a hosszabb távokon is. Általános
iskolások bátran jelentkeztek a 3,7 km-es
terepfutásra, míg fő versenyszámunkat, a 10
km-es távot már nemcsak a versenyszerűen
sportolók választották, hanem a futást
hobbyszinten űzők körében is népszerűvé
vált. Ki kell emelni még az újonnan bevezetett
váltófutást, melyet sok fiatal választott,
rendkívül izgalmas befutó után ágfalvi fiúk
győzelmének tapsolhattunk. Reményeim
szerint a következő években ez a versenyszám
is kedvelté válik, s a szülők is vállalkoznak
majd gyermekeikkel közös futásra. A
legkisebbek, az ovisok nagyon szép számban,
rendkívül ügyesen futottak, idén már külön
számban indultak. Remélem mindnyájan
boldogan mentek haza az 500 méteres
futótáv teljesítése után.
Aki nem futni szeretett volna, lehetősége nyílt
szakember vezetésével 6 km-es túra
teljesítésére az ágfalvi erdőben, gazdag
információkkal, a fellelt gyógynövények
ismertetésével.
A délelőtt folyamán az erős emberek
vállalkoztak sörös ládacipelésre, és a
futballrajongók számára kiírt dekázó verseny
is nagy sikert aratott. Hosszú, kígyózó sorok
álltak a mászó fal előtt is, hogy kicsik és
nagyok kipróbálhassák ezt az extrém sportot.
Kvíz kérdéseink is népszerűek voltak, a pihenő

időben sokan töltötték ki a londoni Olimpia
sporteseményei felől érdeklődő kérdéseinket.
A legkisebbek óvónők segítő kezei között
alkothattak, tölthették tartalmasan a
délelőttöt.
Az eredményhirdetés előtt már nagyon várták
a fiatalok a látványos Kangoo jump
bemutatót, és az azt követő edzéseket, külön
kicsiknek és nagyobbaknak is.

Minden futószámot korosztályonként és
nemenként is díjaztunk, így rengeteg díj talált
gazdára. Végül tombolasorsolással zárult a
sportos délelőtt.

A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a
sok önkéntes, önzetlen segítő összehangolt
munkája. A szülők süteményt, tombolát
árultak, a célba érkezés után vizet és
gyümölcsöket osztottak a versenyzőknek,

Összességében elmondható, hogy a
futófesztivál idén is betöltötte a hozzáfűzött
reményeket és a délelőtt minden jelenlévő
számára kellemes időtöltést hozott.

Köszönjük minden segítőnknek,
támogatóinknak, hogy hozzájárultak a X.
Ágfalvi Futófesztivál színvonalas
megrendezéséhez és gördülékeny
lebonyolításához!

Németh Szilvia
testnevelő tanár
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FUTÓFESZTIVÁL EREDMÉNYEI
Ovis futás 500 méter

Fiú 1. Oláh Patrik
2. Gyallai Zsombor
3. Motován Ádám

Lány 1. Őze Luca
2. Rédecsi Lujzi
3. Nyikos Sára

1000 méter

I. kcs fiú 1. Boros Botond 6.02
2. Varga Marcell 6.10
3. Varga Kristóf 6.15

Lány 1. Várallyay Zsófia
6.31

2. Bánóczy Jenni 6.57
3. Kovács Enikő 7.02

II. kcs fiú 1. Kemény Márton
5.12

2. Bertalan Barnabás
5.16

3. Gászner Flórián
5.40

Lány 1. Takács Szilvia 5.58
2. Vanyek Bettina

6.54
3. Nyulász Karina 6.59

III. kcs fiú 1. Zselinszky Kevin 5.30
2. Takács Balázs 5.42
3. Zselinszky Krisztofer 5.52

Lány 1. Antal Patrícia 5.43
2. Török Annamária

5.44
3. Horváth Petra 6.18

IV. kcs fiú 1. Réti Levente 4.41
2. Vitéz Gábor 4.50
3. Kovács Dominik

5.04

Lány 1. Tóth Julianna 6.43
2. Porga Éva

6.45
3. Zselinszky Zsaklin

7.07

3700 m

I. kcs férfi 1. Kovács Dominik
15.06

2. Csoltói József 16.01
3. Bertalan Barnabás

16.15

női 1. Supper Ágnes 17.03
2. Tóth Flóra

17.41
3. Porga Bianka 18.23

II. kcs férfi 1. Török Gergő 12.36
2. Koch Domonkos

12.44
3. Varga Viktor 13.06

női 1. Balika Bernadett
18.10

2. Bognár Zsófia 18.16

III. kcs férfi 1. Nagy Viktor 12.07
2. Maros Ervin 12.31
3. Nagy Ákos

14.25

női 1. Nagy nikolett 16.13
2. Török Sára és
    Ferstl Melinda 16.53
3. Márkus Timea 17.26

IV. kcs férfi 1. Bozza József 16.10
2. Kiss László

20.37
3. Honti Gábor 21.20

női 1. Tóth Zsuzsanna
17.28

2. Törökné Csorba Erika
17.30

3. Sulyokné Czagler Katalin
20.07

10.000 méter

I. kcs férfi 1. Koch Domonkos
38.18

2. Koch Ágoston 42.44
3. Balogh Tamás 45.23

női 1. Gosztom Rebeka
51.14

2. Kökényesi Lisa 52.47
3. Bognár Zsófia 54.12
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II. kcs férfi 1. Yannich Willemin
35.48

2. Maros Ervin 36.04
3. Nagy Viktor 36.25

női 1. Iváncsics Katalin
45.30

2. Gratzer Szilvia 54.41
3. Gosztom Viktória

66.08

III. kcs férfi 1. Pék Imre 41.23
2. Bognár László 41.55
3. Kövér Gábor 43.23

női 1. Portörő Éva
45.12

2. Dominek Gáborné
50.46

3. Bognárné Pék Irén
61.12

10.000 méter abszolút győztes:
Férfi Yannich Willemin
Női Portörő Éva

Váltófutás 4x 800 méter

1. TEPATE (Berzsenyi Dániel Ev. Líceum) 13.27
2. Soproni Atléták 13.28
3. Porpáczy fiúk 14.06

Ágfalva legerősebb embere: Szabó Károly

Legjobb dekázó:  Varga Viktor 64 dekázás

Kvíz: 8 db 13 találatos

Balogh Tamás Ágfalva
Sulyok Bence Martonvásár
Kurcsics Barnabás Ágfalva
Lederer Gábor Sopron
Márkus Tímea Sopron
Schváb Judit Sopron
Szedenics Ákos Sopron
Tóth Zsuzsanna Ágfalva

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 60. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART

aunsogn – ansagen – bejelent
bamsti – geschwollen– feldagad
Dackn – Fußabstreifer– lábtörlő

feixna – ernten – termést betakarít
Glosaugn – Brille – szemüveg

Goperkreidl – Dille – kapor
Kcheistn – Kastanien – gesztenye

läidi – unverheiratet – hajadon
Mannsbüld – Mann – férfi

Oaß– Abzess – kellés

gyűjtötte: Böhm András

EBEK PÓTOLTÁSA !
Tisztelettel értesítem a község lakosságát, hogy a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet előírásainak
megfelelően az ebek 2012. évi veszettség elleni
kötelező pótoltás és féreghajtó szerrel való ellátására
Ágfalva közigazgatási területén a következő
időpontban kerül sor:

Védőoltás Időpontja: 2012. október 09-én (kedden)

Helye: -- Park u.-Liget u. sarok
(buszmegálló) 1600 -1630

-- Hegy u. 8-9 (Tájház előtt) 1630 -1700

-- Határőr u.- Új u. sarok 1700 -1730

-- Baracsi L. u. 23. (Egyesületek
Háza) 1730 -1800

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre
vonatkozóan kötelező. Az ebek kötelező védőoltásának
elmulasztása a fenti jogszabály értelmében bírság
kiszabását vonja maga után, melynek összege 50.000-
200.000 Ft-ig terjed.

Az eb oltás költsége: 3.000,- Ft ebenként, amely
összeget az eb tulajdonosa az oltás helyén köteles az
állatorvos részére megfizetni.

Mivel az ebek kötelező csip beültetése csak az eb
tartási helyén történhet, javaslom, hogy a csip
beültetés és a veszettség elleni védőoltás egyszerre
történjen a tartási helyen (háznál)

Dr. Pintér György
állatorvos

www.drpintersopron.hu
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AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG NOVEMBERI

PROGRAMJAI

November 1-én, csütörtökön 17 órakor
temetői istentiszteletet tartunk.
November 3-án, szombaton 15 órakor
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
November 4-én, vasárnap 9 órakor aratási
hálaadó családi istentiszteletre hívogatunk.
November 9-én, pénteken konfirmációs
oktatás lesz.
November 10-én, szombaton 15 órától
ifjúsági délutánt tartunk.
November 11-én, vasárnap 9 órakor
magyarnyelvű úrvacsorás istentiszteletet
tartunk.
November 16-án, pénteken 15 órától a
gyerekeket várjuk őszi barkácskörünkbe.
November 17-én 9 ótától 16 óráig
konfirmandusnapot tartuk – Bánfalván.
November 23-án, pénteken 18 órakor angol
nyelvű hálaadó „Thanksgiving” istentisztelet
lesz Bánfalván a Balatonboglári Gospelkórus
szolgálatával.
November 24-én 9.30-tól a kisgyermekes
anyukákat egy gyermekeiket várjuk
barkácskörre.
Ezen a napon,  17 órakor a „válóháló”
következő alkalmára is hívogatunk,
Bánfalvára.
November 25-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletre hívogatunk kicsiket és
nagyokat. A kicsiknek a
„felnőttistentisztelettel” párhuzamosan
gyerekistentisztelet lesz.
November 30-án, pénteken a
konfirmandusokat várjuk konfirmációs
oktatásra – Bánfalván.

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
További információk, beszámolók, események
és képek: agfalva.lutheran.hu

Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael


