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 XV. évfolyam  12. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. DECEMBER 

Boldog Karácsonyt! 

Fröhliche Weihnachten! 

Merry Christmas! 
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FELHÍVÁS! 
 
Elérkezett a téli időszak, vele együtt 
számolhatunk havazásra, ami nehezíti a 
közlekedést. 
Önkormányzatunk idén is gondoskodik 
belterületén a hó eltakarításáról, és a 
forgalmas közterületek (buszmegállók, 
óvoda iskola környékének) 
csúszásmentesítéséről.  
Ahhoz hogy ezek a munkálatok zavartalanul 
elvégzésre kerüljenek, megkérek minden 
gépjármű tulajdonost, hogy autójával kocsi 
beállójában parkoljon. Elsősorban a szűk 
utcákban nehezíti a hó eltakarítást és a 
hulladék elszállítását az autók által 
leszűkített útszakasz.  
Idén a feladat alapú támogatási rendszer 
bevezetése miatt – mivel községünknek 
nem feladata a Sopron - Ágfalva közötti 
út takarítása, ezért azt nem végeztetjük. 
A Somfalva - Ágfalva közötti alsórendű, 
vegyes használatú utat téli időszakban 
mindenki csak saját felelősségére 
használhatja, mert azt forráshiány miatt 
nem áll módunkban rendszeresen a 
közlekedésre alkalmas állapotban tartani.  
 
Köszönettel: 

Pék Zsuzsanna 
polgármester 

 
Téli veszélyek 

 

 
 

A hóvihar elmúltával a lehullott hó az 
épített környezetben további veszélyeket 
hordoz. A tetőkről az összefagyott hó, az 
ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, 

a járdák és egyéb közlekedők újra síkossá 
válhatnak. A síkosság mellett a hó 
betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb 
tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami 
további veszélyforrásokat jelenthet 
(elbotlás, elesés, stb.).  

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari 
egységek, elárusítóhelyek és társasházak 
előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az 
úttest közötti valamennyi járdaszakasz) 
folyamatos tisztántartásáról, a hó 
eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles területsáv) 
hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó 
köteles gondoskodni. Az ingatlan 
tulajdonosa/használója köteles a 
járdaszakasz melletti átereszeknek, 
árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, 
jégtől és más lefolyást gátló egyéb 
anyagtól való megtisztításáról 
gondoskodni, valamint a veszélyes, lelógó 
jégcsapokra (táblával, felirattal) felhívni a 
járókelők figyelmét. 
A közlekedés során különösen kell figyelni 
mind a gépjárművezetőknek, mind a 
gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, 
csúszós útviszonyokra. Emellett kiemelten 
figyelmet kell fordítani az épületek 
környékén, a járdákon történő közlekedésre, 
az esetlegesen lezuhanó hó- és jégtömeg 
elkerülésére. A lefagyott tárgyak 
nehezebben, vagy egyáltalán nem 
mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek 
emelése esetén), ehhez társul a 
csúszásveszély. A vizes kézzel megfogott 
fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, 
azok égéshez hasonló sérüléseket 
okozhatnak. 

 

 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 
 



22 00 11 44 .. DD EE CC EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   3 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

 
Meghitt adventi készülődést hoz a 

MIKULÁS! 
 
Embert próbáló időket élünk. Ránk 
nehezednek a mindennapok problémái, a 
nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliség, 
a növekedő szegénység, s ez kihat az élet 
minden területére. Úgy vélem, nem 
véletlenül decemberben ünnepeljük a 
katolikus vallás legszentebb ünnepét. 
Mindannyiunknak szüksége van ilyenkor a 
vigaszra, a reményre, a bizakodásra. A 
nagybetűs Jóra, melyet a kis Jézus születése 
hozott ebbe a világba. 
A szeretet ünnepe a családról, a barátainkról, 
a gondoskodásról és az együtt töltött 
pillanatokról szól. Talán egyik ünnepünk 
sem hangsúlyozza ennyire az otthon 
melegét, a család fontosságát. Mindazt, 
amibe kapaszkodhatunk, mikor túl zord a 
világ körülöttünk. 
A karácsony üzenete mindig pozitív: Nehéz 
jónak, becsületesnek lenni egy nem tökéletes 
világban, de mindenkor megéri. Hiszen csak 
így válhatunk követendő példává 
gyermekeink szemében és csak így tehetjük 
szebbé a jövőt a mánál. 
A karácsony ugyanis nem a feldíszített 
karácsonyfában van, vagy a roskadozó 
ünnepi terítésben, hanem a szívekben! Az 
egymásra való odafigyelésben, az 
összefogásban, akár egy szál gyertya 
lángjában, amit a világ összes sötétsége sem 
tud kioltani! 
 
Ezekkel a gondolatokkal indítom útjára 
az első ágfalvi  
„KARÁCSONYI SZÍVHANG” adventi 
hangulatot idéző jótékonysági vásárt 
2014.12.6-án, szombaton 15-órától a 
Panzió előtti téren. 
Programok: 
15,30 Közös fadíszítés a Luther téren. 
16,00 Az Ágfalvi Váci Mihály Általános 
Iskolások adventi műsora a panzió előtt  

16,30 órától ”Énekeljünk együtt” az ágfalvi 
általános iskolások és tanáraik közös 
éneklése gitáros kísérettel tábortűz mellet. 
Ízelítő ajánlatunkból: 

 Forralt bor, puncs, forró csoki, tea 
 Kemencében sült házi véres hurka, 
 Héjában sült kemencés burgonya 

tejfölös szósszal,  
 Kocsonya, 
 Palacsinta, gofri, 
 Sütemény vásár 

A vásárból befolyt összeget teljes egészében 
az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 
vizesblokkjainak felújítására ajánljuk fel.  
Pénzbeli felajánlásokat is szívesen 
fogadunk, amelyet a Rajkai Takaréknál 
nyitott ágfalvi ált. isk.szülői közösség 
számlaszámra lehet átutalni vagy befizetni 
személyesen az ágfalvi vagy soproni 
kirendeltségeken az alábbi 
bankszámlaszámra: 5950038231038881 
Kérjük a megjegyzés rovatban a felajánló 
nevét feltüntetni! 
 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Ezúton szeretnénk békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, és sikerekben gazdag újévet 
kívánni mindenkinek, a szülői 
munkaközösség nevében. 

 
 

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 
 

KARÁCSONYI KONCERT 
 
Az Ágfalvi Fúvós Zenekar 
és a Morgenröte Énekkar 

szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt közös 
karácsonyi koncertjére! 

Időpont: 2014. 12. 20. 17.00 óra 
Helyszín: Ágfalvi Fogadó 

(9423 Ágfalva, Daágh u. 3.) 
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Ádventi gondolatok 
 

Egyre rövidebb nappalok is mutatják, hogy a 
készület a várakozás idejében élünk. 
A hosszabb esték meleg otthonainkba 
vonzanak minket, hogy a külső 
tevékenykedés zaja  
Elcsendesedjék. Több idő legyen az 
együttlétre, bensőséges beszédre, ami a 
családok egységét és békéjét is erősíti a 
rohanó hajszában. Ádvent szent idejében 
vagyunk a szentestéig. Ez még nem a 
Karácsony! A felkészülés és a vágyakozás 
termékeny ideje. Az egyházi év kezdete 
négy héten főleg négy vasárnapon készít elő. 
A választott nép Messiást váró lelkületét 
élhetjük át a próféták veretes, költői szép 
szavaikon keresztül. Ábrahámtól a választott 
nép ősatyjától Jézus Krisztus születéséig 
tartott a megváltó várása. A Biblia sok-sok 
lapja az egész Ószövetség mind-mind 
Krisztus Urunkat várja. 
Így ad nekünk mintát és példát, hogy 
türelemmel készüljünk a Megváltó 
Születésének ez évben való méltó 
megünneplésére. Körülöttünk az üzleti világ 
„a több pénz és haszon érdekében már 
csillog - villog” de mi ahhoz képest, amit az 
adventi koszorú szelíd gyertya- fénye tud 
adni. Otthonainkban bensőséges imával és 
énekkel fellobbanó négy gyertyája 
fokozatosan juttat el legszebb ünnepünkhöz, 
a Karácsonyhoz. 
Tudjunk őseink nyomán - mint egykor,” 
gyermeki lélekkel „készülni és várni az 
ünnepeket. 
Mert eljön Megváltónk áldott születése 
napja, ha Őt várjuk, akkor eltölt minket 
szeretettel és békével. 
Legyen szép ádventi várakozásunk, megélve 
a készület hasznos idejét, leleményes 
ajándékozást, amiben nem a pénzünket, 
hanem önmagunkat adjuk. 
Adventünket kövesse a Szenteste és áldott 
Karácsonyi ünnepek, melyben Jézus születik 
meg szívünkben, cselekedeteinkben és 
Ágfalva minden jóakaratú ember lelkében. 
 

Németh Attila  
plébános 

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség 
decemberi alkalmai 

 
December hónap igéje: „Örülni fog a puszta 
és a szomjú föld, vígad a pusztság és 
kivirágzik rajta a nárcisz.” Ézs. 35,1 
 
Monatsspruch Dezember: „Die Wüste und 
Einöde wird frohlocken,  und die Steppe 
wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.” 
Jes 35,1 

 
December 2-án, kedden 9.30-kor 
ökumenikus adventi gyertyagyújtás lesz az 
Ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthonában. 
December 5-én, pénteken 16 órától adventi 
áhitatot tartunk. 
December 7-én, vasárnap 9 órakor adventi 
családi istentisztelet lesz. 
December 9-én, kedden 9.30-kor 
ökumenikus adventi gyertyagyújtás lesz az 
Ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthonában. 
December 11-én, csütörtökön 15 órától –a 
bánfalviakkal közösen tartandó-  
„Gemeidnenachittagra” várjuk a németajkú 
testvéreket Ágfalván. 
December 12-én, pénteken: 
- 16 órától adventi áhitat, 
-17 órától konfirmációs óra Bánfalván 
-19 órától „Középnemzedék” Bánfalván. 
December 14-én, vasárnap 9 órától magyar 
nyelvű istentiszteletet tartunk - úrvacsorával. 
December 16-án, kedden 9.30-kor 
ökumenikus adventi gyertyagyújtás lesz az 
Ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthonában. 
December 19-én, pénteken 16 órától 
adventi áhitat. 
December 20-án, szombaton 15 órától 
adventi gyerekdélutánt tartunk, amelyre 
nagy szeretettel várjuk a hittanosokat és 
barátaikat. 
December 21-én, vasárnap 9 órától német 
nyelvű istentisztelet lesz. 
December 22-én, hétfőn 16 órától az 
osztrák-magyar határra várunk szeretettel 
mindenkit, ahol a lépesfalvi gyülekezet 
tagjaival közösen meggyújtjuk a béke 
lángját. Az alkalom után 
szeretetvendégséget tartunk a határon. 
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December 24-én, szerdán 18 órakor tartjuk 
kétnyelvű tradicionális szentesti 
istentiszteletünket. 
December 25-én, karácsony első napján 9 
órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk, a hittanosok 
szereplésével. 
December 26-án, karácsony másnapján 9 
órakor német nyelvű úrvacsorás 
istentiszteletre hívogatunk. 
December 28-án, vasárnap német nyelvű 
istentisztelet lesz. 
December 31-én, óév este 17 órától 
kétnyelvű istentiszteletre hívogatunk. 
Január elsején 16 órakor újévi 
istentiszteletet tartunk. 
Január 4-én, vasárnap 9 órakor vízkereszti 
családi istentiszteletet tartunk. 
 
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 
felekezeti hovatartozástól függetlenül! 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
gyülekezeti tagjainknak, hogy 
imádságaikkal, adományaikkal, az 
egyházfenntartói járulék fizetésével, 
tudásukkal, kétkezi munkájukkal és 
„jelenlétükkel” segítették közösségünk 
működését. 
Akik az idei évben még nem rendezték az 
egyházfenntartó járulék befizetését, azokat 
kérjük, hogy ezt tegyék meg vagy az alábbi 
számlaszámon, vagy a lelkészi hivatalban. 
11737083-20095187 OTP Sopron. 
Az Ágfalvi Krónika minden kedves 
olvasójának áldott karácsonyt és boldog új 
évet kívánunk! 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 

Heinrichs Eszter és Michael 
 

A többnyelvű nevelés európai jó 
gyakorlata nyomában – Tanulmányúton 
jártunk a német-lengyel határtérségben 

 
Ágfalva és Draßburg települések évek óta 
szorgalmazzák a korai többnyelvű nevelést 
az óvodákban. Míg a kezdetekkor az 
önkormányzatok maguk finanszírozták a 

szomszédoló magyar és német anyanyelvi 
óvónéniket, addig ez a munka 2007-től az 
Európai Unió támogatásával projektkeretek 
között folyik. A BILKIG projekt sikerein 
felbuzdulva a partnerek a továbbfejlesztés és 
kibővítés mellett döntöttek és 2012 őszétől a 
MULTILING projektbe a két 
önkormányzaton kívül bekapcsolódtak 
térségünk pedagógia felsőoktatási 
intézményei az NYME Benedek Elek 
Pedagógia Kar és a Pädagogische 
Hochschule Burgenland is. Az 
együttműködés keretében német nemzetiségi 
óvodapedagógus hallgatók gyakorlatukat 
részben Ágfalván, részben Draßburgban 
anyanyelvi óvodai környezetben végezték. 
Az óvodai jó tapasztalatok és pozitív 
fogadtatás hatására megszületett a gondolat, 
hogy egymásra építve, felmenő rendszerben 
az általános iskolában is folytatódjon a 
program. Az ágfalvi és draßburgi iskolák 
több tematikus projektnapot és kirándulást 
szerveztek közösen, így a mindennapi 
magyar-német nyelvoktatás mellett sok 
barátság is született diákok, pedagógusok és 
szülök között. A közös erőfeszítések 
eredménye, hogy a draßburgi szülők 
kérésére 2015-ben a magyar nyelv a 
hivatalos tanterv (államilag finanszírozott) 
része lesz. 

 
Az elvégzett munka zárásaként a projektben 
résztvevő partnerek, döntéshozók és 
szakemberek november elején 5 napos 
tanulmányúton jártak az Odera völgyében, a 
német – lengyel határtérségben. Ágfalváról 
az önkormányzat, polgármesteri hivatal, a 
német nemzetiségi önkormányzat, óvoda és 
iskola képviselői vettek részt az úton. A 
szakmai programban szerepelt német és 
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lengyel óvoda, iskola, ahol a szomszéd 
nemzet nyelvét oktatják a gyerekeknek. A 
kisebbeknél természetesen játékos 
formában, a nagyobbaknál már a 
munkapiaci elvárásokat is figyelembe véve. 
Különleges élmény volt azt megtapasztalni, 
hogy mások is azon az úton járnak, amit 
Ágfalva és Draßburg 10 éve jelölt ki 
magának. A gyermekekkel személyesen 
találkozva, játszva vagy kézműveskedve 
éreztük át, hogy miként élhetjük meg az 
egyre szorosabban egybenövő Európát. A 
tanulmányút zárásaként hazaúton a Berlini 
fal leomlásának 25. évfordulójának 
előestéjén személyesen lehetett részünk 
határélményekben az egykoron szétfalazott 
német fővárosban. 
 

Vissi András 
projektmenedzser 

 

 Fotó: Molnár Roland  

 
 

A zene mindenkié! 
 
Minden évben megrendezzük ŐSZI 
HANGVERSENYÜNKET, a Zenei 
világnap alkalmából, melyre idén október 
22-én került sor. Iskolánk tornatermében 
sok-sok néző jelenlétében diákjaink és 
„vendégszereplőink” adtak bizonyságot 
zenei tudásukról. A kellemes hangulatú 
zenei kavalkádon szülők, nagyszülők, 

diákok és meghívott vendégek vettek részt. 
A kis zenészek izgalmukat leküzdve nagyon 
szép és szívhez szóló zenei élményben 
részesítették a megjelent nagyérdeműt, akik 
reméljük, a tavaszi hangversenyre is 
eljönnek majd. 
A hangszeres bemutatók között iskolánk 
kamarakórusa és az 5. osztályos lányok 
énekeltek szebbnél szebb dalokat. 
Köszönjük az élményt diákoknak és 
tanáraiknak egyaránt! 
 

Csernus Gáborné 
 

 
 

 
 
Iskolásaink kirándultak az őszi szünetben 
 
Volt szerencsém elkísérni az ágfalvi 
iskolásokat Mosonmagyaróvárra 2014. 
október 28-án, a FUTURA 
élményközpontba látogattunk el. A 
kirándulás fakultatív volt, minden osztályból 
szép számban akadtak jelentkezők . A 
FUTURÁBA érve két csapatra osztottak 
minket:  Szemerédy Zsuzsa néni és Eszter 
néni a második-harmadik-negyedik-
ötödikeseket,  Kriszta néni a hatodik-
hetedik-nyolcadik osztályosokat kísérte. Én 
a nagyokkal jártam be a látogatóközpontot. 
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Az épület négy emeletre tagolódott, minden 
emelet egy-egy elemet mutatott be.  A 
gyerekek interaktív játékok segítségével 
kísérhették végig a Tűz, a Víz, a Föld és a 
Levegő érdekességeit.  
A kémia laborban mindenki figyelmesen 
követte a kísérleteket, a csillagászati 
bemutató a planetáriumban pedig nagyon 
nagy sikert aratott.  
A hazafelé úton már azt beszélgették, hogy 
hova lesz a legközelebbi kirándulás?! 
Szerintem mindenki jól érezte magát.   
Ezúton is nagyon köszönjük a lehetőséget, 
sok szép élménnyel és új tudással lettünk 
gazdagabbak! 
 

Csernus Zsófia 
 

NÉMET NYELVI VERSENY 
SOPRONBAN 

 
Tanulóink részt vettek a Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános Iskola 
Gimnázium és Kollégium  szervezésében 
megrendezett „Bábeli zűrzavar” német 
nyelvi versenyén. 
A 4. osztályosok csapatversenyben, az 5. 6. 
7. osztályosok egyéni versenyben vettek 
részt. Tanulóink a középmezőnyben 
végeztek, kiemelkedő helyezést Kiss Bence, 
6. osztályos tanuló ért el, aki a 6. helyen 
végzett. 
Versenyző tanulóink: 
4. osztályosok 
1.csapat: Kovács Zalán, Nagy Réka, Zach Lili 

2.csapat: Akácos Anna, Kovács Marcell, 
Plájer Johanna 
5. osztályból: Varga Nóra 
6. osztályból:  Kiss Bence  , Schöll János 
Richárd, Wágner Zsófi 
7. osztályból: Kiss Ágnes, Pék Zoltán 

A 8. osztályból Sztrókay Martina és Tóth 

Flóra 2014. nov. 17-én a Fáy András 
Szakközépiskola„Interfa” német versenyén a 
döntőbe jutottak, ahol szépen szerepeltek. 
 
Mindenkinek gratulálunk! További jó 
tanulást kívánunk! 
Felkészítő tanáraik: Kiss Péterné /alsó 
tagozat/ 

Csernus Gáborné és Tóth Adrienn /felső 
tagozat/ 

Csernus Gáborné 
 

MÁRTON NAP AZ ISKOLÁBAN IS 
 
Most is a napján, november 11-én és a 
szokásos módon emlékeztünk Szent 
Mártonra. Az Ágfalvi Váci Mihály 
Általános Iskola tanulói kedden délután 
összegyűltek, hogy legújabb lámpásaikat 
elkészítsék. Német tanáraik és szülők 
segítségével – melyet ezúton szeretnénk 
megköszönni! – kitartóan barkácsolták a 
lampionokat, mellyel aztán világítva , 
énekszóval kísérve felvonultak a Fő utcán, 
az ovisokkal együtt egészen az evangélikus 
templomig. Ott finom tea és pogácsa várta a 
lámpásokat. Köszönjük! 
 

Csernus Gáborné 
 

Márton nap az óvodában 
 

 
Fotó: Hajdu László 
 
Idén a Napsugár Óvoda csoportjaiban 
Márton napi műsorral várták a gyermekek 
szüleiket, hozzátartozóikat.  Mint minden 
évben, saját készítésű lampionjaikkal 
felvonultak a Fő utcán, csatlakoztak 
hozzájuk iskolánk diákjai is. A Luther Téren 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat teával 
és pogácsával vendégelte meg a mécsesek 
fényében kígyózó menetet. 
Köszönjük támogatóinknak, szülőknek, 
nagyszülőknek, hogy velünk együtt 
ünnepeltek.  
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Fotó: Hajdu László 
 

KIVONAT A HÁZIORVOSI 
JELENTÉSBŐL 

 
Kedves Olvasóim! A Krónika szerkesztője 
azt a feladatot rótta rám, hogy éves 
beszámolómból, mely eredetileg hat 
oldalnyi terjedelmű, egy oldalas kivonatot 
készítsek. Ez természetesen magával vonja, 
hogy számos fontos részletet kihagyni 
kényszerülök. Így meg sem kísérlem 
kapcsolatrendszerem részletezését, legyen 
elég annyi, hogy kiválóan együttműködünk 
az önkormányzattal, az iskolával, óvodával, 
a védőnői szolgálattal, a gyógyszertárral, a 
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal. 
Nagy öröm, hogy a gyógyszertár velünk egy 
épületbe költözhetett. 
Az idei év ismét rendhagyó, mert 
szeptember elsején lesz 25 éve, hogy 
megkezdtem ágfalvi működésemet. Hosszú 
évek óta elmondhatom, hogy Ágfalván én 
vagyok a legrégebb óta folyamatosan 
közfeladatot ellátó személy. Az elmúlt 25 év 
során két választási ciklusban is szerepet 
vállaltam a helyi közéletben, önkormányzati 
képviselőként. Társadalmi funkcióként 25 
éve vagyok a helyi vöröskereszt elnöke, de 
ez leginkább protokolláris feladat, az érdemi 
vöröskeresztes munka a titkárra, és az egyre 
csökkenő számú aktivistára hárul. Rendkívül 
fájlalom, hogy a vöröskeresztes tevékenység 
legjobb fokmérője, a községben évente 
történt véradások száma évek óta 
folyamatosan csökken, a lakosságszám 
dinamikus emelkedése ellenére. Ezúton 
szeretném megszólítani a falu egészséges, 
65 év alatti lakosait, hogy véradásukkal 
lehetőség szerint segítsék embertársaikat. 

Magam is aktív véradó vagyok, tulajdonosa 
az 50-szeres véradás után járó kitüntetésnek, 
várhatóan 2015-ben elérem a 60-szoros 
véradás számot is. Örömömre szolgálna, ha 
lelkes fiatalok szállnának be a 
véradásszervezésbe, s legalább addig 
eljutnánk, hogy az éves véradásszám 
meghaladja a 25 évvel ezelőttit. 
Megjegyzem, időközben a falu lakossága 
50%-kal emelkedett. 
A praxist az önkormányzat a rezsi nagy 
részének átvállalásával támogatja. Nagy 
segítséget jelentett, hogy ez év elején az 
önkormányzat finanszírozásában megtörtént 
a rendelő huzatos ablakainak korszerű, 
műanyag ablakra cserélése. Az elmúlt 
negyed század során ez volt a negyedik 
jelentős korszerűsítés az épületen. Két 
alkalommal zajlott átépítés, egy alkalommal 
bővítés is. Nagy szükség volna az épület 
előtti folyosó újra járólapozására. Erre 
ígéretet is kaptunk. Magunk a rendelőbeli, 
esetenként otthoni vérvételekkel, az elvileg 
térítésköteles szolgáltatások 
térítésmentességével, pszichoterápiával s 
egyebekkel nyújtunk extra segítséget a 
lakosságnak. 
Számot kell adnom a háziorvosi szolgálat 
rendelkezésére álló műszerparkról. A falu 
tulajdonában van, de működtetésre ránk 
bízták az adományokból vásárolt két darab 
defibrillátort. Használatukra – szerencsére – 
még nem került sor, de elérhetőségük 
jelentős biztonságot jelent. Egyikük az 
orvosi rendelő oldalában kialakított 
tárolóhelyen, vészhelyzetben bárki számára 
elérhető módon van elhelyezve, másikukat 
folyamatosan magamnál tartom, hogy 
szükség esetén használhassam. Az orvosi 
rendelő műszerállománya a kezdetekkor az 
önkormányzat tulajdonában volt. A 
selejtezésre érett készülékek helyett újakat 
már a Jajrabajra Kft. vásárolt, így jelenleg az 
orvosi műszerállomány gyakorlatilag egésze 
a kft. tulajdona. Az elmúlt évben új, 
korszerű, szállítható EKG készülékkel 
gazdagodtunk, ebben az évben oxigén 
palackokat veszünk speciális reduktorokkal, 
ezáltal megoldódik az életveszélyes 
helyzetekben az oxigén terápia lehetősége is. 
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Erre Ágfalván megelőzően még soha nem 
volt lehetőség. Elhasználódott az érvizsgáló 
ultrahangos készülékünk is, ennek pótlása is 
megtörténik még ebben az évben.  
Néhány adat: A praxis összlétszáma 2020, 
1018 nő, 1002 férfi. Közülük 18 éven aluli 
355 fő, 178 leány, 177 fiú. 282 65 év feletti 
páciensünk van, 166 nő, 116 férfi, közülük 
75 nő és 37 férfi túl van 75. életévén.  
2013-ban 15 012 orvos beteg találkozás 
történt, ez elképesztően magas szám! 
(Finanszírozásunk nem függ a 
betegforgalomtól!) Az év folyamán 236 
háznál történő orvosi betegellátás történt, 
emellett a körzeti nővér 538 alkalommal 
végzett háznál ápolási tevékenységet. A 
védőnővel közös tanácsadáson 217 
egészséges gyermek időszakos vizsgálata, 
védőoltása történt meg. Ebbe nem tartoznak 
bele az iskolai kampányoltások. 
2013-ban sikeresen pályáztam praxisommal 
arra, hogy a falu 50-75 éves lakosságának 
azt a részét, akiknek nincs ismert 
bélbetegségük, gyomor-bélrendszeri daganat 
vonatkozásában leszűrhessem. A szűrés 
eredményeképp szerencsére csak két, már 
kialakult rosszindulatú daganatra derült 
fény, az is operálható stádiumban volt, 
műtétjük, utókezelésük megtörtént, teljes 
gyógyulás várható. Emellett negyjából 
minden 9-10. minta pozitív lett, és több, 
mint 20 betegnél találtak olyan bélpolipot, 
ami rákos elfajulást még nem mutatott, de 
tudni kell, hogy ezekből a polipokból alakul 
ki 5-7 év alatt az esetleg már nem is 
operálható rákos daganat. Vagyis a szűréssel 
több, mint 20 embert mentettünk meg a 
ráktól. A szűrés folytatódik. Kérem, éljenek 
vele! 
A falu határában lévő szociális otthon orvosi 
feladatait is ellátom. Emellett Ágfalván az 
én feladatom az iskola-, illetve óvodaorvosi 
ellátás biztosítása is. 
Szakmai életutamból kiemelném még, hogy 
harmadik ciklusban vagyok a Pécsi 
Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Családorvostani 
Intézetének oktató háziorvosa, mentora. 
Ennek kapcsán praxisom minősített, 
akkreditált oktatóhelyként működik. 

Rendszeresen érkeznek a praxisba első év 
után, valamint hatodévben orvostanhallgatók 
graduális képzésre. Részt veszek a 
postgraduális képzésben is, ami a végzett 
orvosok szakorvos képzési (rezidens) 
programját jelenti. Anyaegyetemem 
szervezésében lehetőségem nyílt az 
egységes európai mentorképző programban 
részt venni, s ott oktató minősítést szerezni. 
1983-tól 19 éven át vettem részt a háziorvosi 
szakfelügyeletben, városi, majd megyei 
szakfelügyelő főorvosi minőségben. 
Tudományos munkát is végzek, az elmúlt 
években háziorvosi fórumokon túl előadó 
voltam a Családorvos Kutatók Országos 
Szövetségének kongresszusán, 
gasztroenterológus (belgyógyász) 
vándorgyűlésen, Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal által szervezett továbbképző 
fórumokon, másodszerzőként Országos 
Pszichiátriai Kongresszuson. Komplett 
pszichoterápiás alapképzettségem van, 
emellett a családterapeuta képzés teljes 
folyamatát letudtam, terapeuta címemhez 
egy vizsga hiányzik, időm, és energiám 
függvényében ezt is szándékozom 
abszolválni. 
 
Kedves Betegeim! Köszönöm az együtt 
töltött 25 évet, s valamennyiüknek jó 
egészséget kívánok.  
 
Teljes jelentésemet Ágfalva honlapján 
www.agfalva.hu/orvosirendelo olvashatják. 
 

dr. Németh János 
 

 
Fotó: Németh Péter 
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Községünk lakosainak nevében köszönjük 
Dr. Német János Úrnak, hogy 25 évig 
óvta az Ágfalviak egészségét! 
Munkájához további szakmai sikereket 
kívánunk, és  
JÓ EGÉSZSÉGET! 
 

Ágfalva Időseit köszöntöttük 
 
november 14-én az Ágfalvi Fogadóban 
szervezett rendezvényünkön, ahova a 
meghívottak közül közel 120 főt láthattunk 
vendégül. 
 
Ágfalva leg idősebb asszonyát Dálnoki Irén 
nénit (94) és a leg idősebb férfiját Huszár 
Imre bácsit (90) otthonukban kerestük fel 
ezen jeles nap alkalmából. 
 Az idősek napján magyar és német nyelvű 
műsorral felléptek a Napsugár Óvoda 
csemetéi, a Váci Mihály Általános Iskola 
diákjai, és a Morgenröte Énekkar. 
Köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját! 
 

 
Fotó: Németh Péter 
 

 
Fotó: Németh Péter 

 
Vendégeinket köszöntötte és Ágfalva község 
önkormányzatainak új testületi tagjait 
bemutatta Pék Zsuzsanna polgármester. 
Majd Dr. Németh János háziorvos 
köszöntötte a résztvevőket, aki már 25 éve 
praktizál Ágfalván.  
Dr. Vetsey Körmendi Ágnes a Hajnal 
Gyógyszertár Ágfalvi Kirendeltségének 22. 
születésnapjára meglepetés tortával 
vendégelte meg a résztvevőket. 
A vacsora után Mozsolits Péter muzsikája 
gondoskodott az örömteli táncos 
hangulatról. 
 
Köszönjük mindenkinek, aki műsorával 
és anyagilag támogatja programunkat, és 
rendszeresen hozzájárul rendezvényünk 
sikeres és színvonalas lebonyolításához! 
Ágfalva Községi Önkormányzat, Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Földtulajdonosi 
Vadászegylet, Kertvárosi Szövetkezet, 
Hajnal Gyógyszertár, Kirchknopf család, 
Poszeidon Bt., J&J Gyógyító Bt., Sopvid-
Coop 99 Zrt., Turzai és Németh Élelmiszer 
Kft., Jobb Mint Otthon Büfé, Antal Lajosné, 
Pintér Katalin, Morgenrőte Énekkar, 
Napsugár Óvoda, Váci Mihály Általános 
Iskola. 
 

Csoltói József 
rendezvényszervező 

 
Tisztelt olvasóink! 

 
Ágfalva Önkormányzatához több kérdés is 
érkezett a „rezsicsökkentett áru tűzifa” 
vásárlása kapcsán.  
Tájékoztatjuk a Tisztelt olvasókat, hogy 
részletes információval a TAEG ZRT tud 
Önöknek szolgálni. 
Felvilágosítást munkanapokon (7-15 óráig) 
személyesen a TAEG ZRT Soproni 
Erdészetén (Sopron, Tómalom sor 1.),  
vagy az alábbi telefonszámokon Tel. 
99/311.142; 06 30/371-6586 állnak 
kollégáik az érdeklődők rendelkezésére. 
 

Csoltói József 
rendezvényszervező 



22 00 11 44 .. DD EE CC EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   11 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

Meghívunk minden kedves érdeklődőt 

2014. december 12-én (pénteken) 12.00 
órakor a népszavazási emlékműnél 

tartandó koszorúzásra. 
 

Karácsonyi miserend - 2014. 
Az ágfalvi katolikus templomban 

 
December 24, (szerda)délután 4 óra -
Pásztorjáték 
December 24 , szenteste, Éjféli szentmise: 
22:30  
December 25 , Karácsony ünnepe ,ünnepi 
szentmise: 8 órakor 
December 26 , Karácsony másnapja, 
szentmise: 8 órakor 
December 28 , Vasárnap, Szentcsalád ünnepe, 
szentmise: 8 órakor 
2015 Január 1, Újév ünnepe, 
Szentmise: 8 órakor 
2015 Január 4, Karácsony 2. vasárnapja, 
Szentmise: 8 órakor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ágfalvi krónika 
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 
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