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KÖSZÖNJÜK! 
 

Hálás szívvel köszönjük Németh János doktor 
úrnak a falu lakosságának egészségéért végzett 
áldozatos munkáját. 
Doktor úr 20 éve gyógyít testet, szívet, lelket 
Ágfalván. Nemcsak testi, de lelki sebeinkre is 
mindig talál gyógyírt, vigasztalást. 
Napi munkája mellett minden alkalmat megragad, 
hogy egészséges életmódra neveljen, akár 
rendelıjében ad tanácsot, akár az Ágfalvi Krónika 
lapjain olvashatjuk intelmeit, tanító cikkeit. 
Nemcsak betegei iránti felelıssége, aggodalma 
szembetőnı, de az idıs emberek iránti tisztelete, 
szeretete is megnyilvánul minden évben az idısek 
napi rendezvényen. Odaillı, ünnepi versekkel 
varázsolja el hallgatóit. 
 
Szívbıl kívánjuk Doktor Úr, hogy még sok 
évtizeden keresztül hő maradjon Ágfalvához, 
gyógyítson bennünket! 
További munkájához erıt, egészséget, szép 
szakmai sikereket kívánunk! 
 

Ágfalva lakói 

 

 

Felhívás!! 
 

İszi hangulatú utcai 
dekorációs bábkészítı versenyt 

hirdetünk! 
 

Tegyük vidámabbá Ágfalvát a 
Gesztenye Fesztiválra! 

 
Aki utcafrontját tréfás, jópofa 
bábdekorációval díszíti, értékes 
ajándékokat nyerhet. Ha már kész a 
kreáció kérem, jelezzék (név és lakcím 
közlésével) a Vadvirág Étteremben 
99/505-780, vagy Csoltói Józsefnél 
20/7797-113, akik zsőrizni fogják 
alkotásaikat. Az elkészítés határideje 2009. 
október 07-e. 

 
Eredményhirdetés a Gesztenye Fesztivál 
megnyitóján 2009. október 10.-én 13.30 

órakor, a Vadon Lovas Clubban. 
 
Nyeremények:  
 
1. díj: Kétszemélyes, egy hetes 
 görögországi nyaralás az 
 Androméda Travel jóvoltából 
2. díj: Kétszemélyes belépı a 
 Gesztenyebálba 
3. díj: Kétszemélyes vacsorameghívás a 
 Vadvirág Étterembe 
 

Várjuk jelentkezésüket a fenti 
telefonszámokon, vagy személyesen a 

Polgármesteri Hivatalban. 
 

 

 X. évfolyam 10. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. október 
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2009. október 10- 11.  
2009. október 10. szombat 

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

13.30 óra  Gesztenye Fesztivál megnyitó, és az „İszi hangulatok”  
   bábkészítı verseny eredményhirdetése. 

14.00 óra   Dirty Dance akrobatikus és show tánc bemutatója  

14.30 óra  Csuta - Kala Duó 
15.00 óra  Dirty Dance akrobatikus és show tánc bemutatója  
16.00 óra   Thai Chi bemutató 
17.00 óra Rozmán Zoltán Festımővész kiállításának megnyitója az 

Ágfalvi 2010. évi naptár anyagából az étteremben.  
17.00 óra Ízisz Mozgás Stúdió hastáncbemutatója  
18.00 óra  Havanna Trió  
19.00 óra Gesztenye Bál vacsorával, zenét a  Csuta - Kala Duó 

szolgáltatja a Vadvirág Étteremben. Tombola értékes 
nyereményekkel,  
fıdíj: Négyszemélyes egy hetes görögországi nyaralás az 
Androméda Travel jóvoltából. 

   / Belépıjegyek a Vadvirág Étteremben kaphatók./ 
 

2009. október 11. vasárnap 
 

9.00 óra  Program folytatása (gesztenyesütés, forralt bor, sült 
gesztenye, méz árusítása, kirakodóvásár)  

11.00 óra  MEOE soproni szervezetének kutyabemutatója  
12.00 órától Díszvendégünk Dávid Ibolya kínálja az általa készített 

káposztás marhapörköltet 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 A Tájháznál /Hegy u. 8-9./ a Morgenröte Énekkar fellépése  

/must, forralt bor, sütemény, sült gesztenye árusítása/  
14.00 óra   Habakuk Bábszínház Elıadása: Kecskegidák meg a farkas  
15.00 óra  Thai Chi bemutató 
15.30 óra Havanna Trió 
16.00 óra  Az Ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes mősora  
16.30 óra  Mörgenröte Énekkar fellépése  
17.00 óra  Ágfalvi Fúvószenekar fellépése  
18.00 óra Michael Jackson show 
 
Délelıtt 10 órától 18 óráig folyamatosan a Vadon Lovas Club területén népmővészeti 
kirakodóvásár és kézmőves foglalkozás lesz. Teaház, büfé valamint gesztenyés ételek és 
sütemények, folyamatos gesztenyesütés. Forralt bor, must, gesztenyeméz kapható, ingyenes 
mézkóstoló. 

Gesztenye Marci játszóház, állatsimogatás, lovas hintózás és lovagoltatás vehetı igénybe. 
Légvár, trambulin, körhinta.Veterán autók 

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Ismét Bursa Hungarica 
pályázati kiírás 

 

Ágfalva Község Önkormányzata döntést 
hozott arról, hogy csatlakozik a szociális 
helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg 
felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok 
támogatására létrehozott BURSA 
HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
 
Pályázatot „A” és „B” típusra lehet benyújtani 
2009. október 1-tıl 2009. október 30-ig. 
 
A pályázatot írásban, aláírva, egy példányban 
kell benyújtani az erre rendszeresített 
formanyomtatványon. 
Pályázati őrlap a polgármesteri hivatalban – 
ügyfélfogadási idıben – (Ágfalva, Soproni u. 
3.) beszerezhetı. 
 
Ösztöndíjban kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezık részesülhetnek. 
 
Az „A” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezı, hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes 
idejő (nappali tagozaton) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményezı mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsıfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
A „B” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezı, hátrányos helyzető ( a 2009/2010. 
tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló 
középiskolás, illetve felsıfokú diplomával 
nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizett) fiatalok 
jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtıl 
kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében 
teljes idejő (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményezı 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

 
A pályázók személyi és egyéb adataikat 
kötelesek a pályázatban megadni. Kötelesek 
megadni továbbá a vele egy háztartásban élık 
egy fıre jutó havi nettó jövedelmének forint 
összegét is. 
 
Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó 
pályázat kötelezı melléklete a jogviszony-
igazolás arról, hogy a pályázó részt vesz 
felsıoktatási képzésben. 
 
A pályázatok elbírálása 2009. november 23-
ig megtörténik. 
 
Sok sikert a pályázathoz! 
 

Rasztovits Anna 
Jegyzı 

 

Környezet és Energia Operatív 
Program ( KEOP ) 

 
keretében „A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı 
kampányok ( szemléletformálás, informálás, 
képzés)” címő pályázat keretében az Európai Unió 
és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 4 
734090, Ft, valamint az ágfalvi önkormányzat által 
biztosított önrésszel növelt összesen 5.260.100 Ft-
tal gazdálkodhat iskolánk. 
 
A projektet már tavasszal elindítottuk. Ennek 
keretében 5 tájbejárást terveztünk, amelybıl már 
négy meg is valósult. Voltunk a Fertı Hanság 
Nemzeti Parkban, a Dunakiliti Duzzasztónál, a 
paksi atomerımő mőködését néztük meg a 
nagyobbakkal, illetve legutóbb a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park csodálatos értékeibıl néztünk meg 
néhányat. Hátra van még a Sághegyi Tájvédelmi 
Körzet bejárása.  
Az iskolán kívüli tevékenységek gyakran 
hatékonyabbak, hosszabb ideig megmaradnak. 
Sokszor egy életen át emlékezünk egy-egy 
kirándulás élményére. Ezt használjuk ki a 
tájbejárások szervezésével. Célunk a védett 
természeti értékek megismertetése, hogy ezáltal 
segítsük a környezettudatos magatartás 
kialakítását, a természeti értékek védelmét! 
 
Továbbá cél, hogy diákjaink tudatos és takarékos 
fogyasztókká váljanak! Törekedjenek az energia- 
és víz-fogyasztás mennyiségének csökkentésére. 
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Programjainkhoz kérdıívek is kapcsolódnak, a 
mérések eredményeit feldolgozzuk és beépítjük 
további nevelı munkánkba. 
 
A fentiek keretében szervezzük az egészségnapot 
az iskolában október 16-án. Mottója jól ismert, 
melyet iskolaorvosunktól Dr Németh Jánostól 
kölcsönöztük: 
 

„ ÉTELED AZ ÉLETED!” 
 

Ennek keretében elıadás, ételbemutató lesz. 
Ételek, italok készítése, fogyasztása. Reform 
receptek bemutatására kerül sor. A meghirdetett 
programokra a szülıket és a falu lakosságát is 
várjuk! Kérjük, figyeljék plakátjainkat, hogy ne 
maradjanak le rendezvényeinkrıl!  
 

Baltigh Csabáné 
Igazgató 

 
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 
„ A FENNTARTHATÓ ÉLETMÓDOT ÉS AZ EHHEZ 

KAPCSOLÓDÓ VISELKEDÉSMINTÁKAT ÖSZTÖNZİ 
KAMPÁNYOK  

(SZEMLÉLETFORMÁLÁS, INFORMÁLÁS, KÉPZÉS)” 
KEOP-6.1.0/A – 2008 – 0060 

 
 

 

Tájbejárás a Balaton-felvidéken 
 
Sikeres pályázati projektünk („Fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönzı kampányok”) 
végéhez közeledünk. A tavasszal megkezdett 
munkát most szeptemberben  folytatjuk. Ennek 
állomása volt a balaton-felvidéki tájbejárás. 
Célunk az informálás, képzés, szemléletformálás, 
tanulóink értsék, ismerjék a környezetvédelem 
fontos feladatait, a megırzendı értékeket 
megismerjék és tudatosan tegyenek védelmükért. 
Hazánk újabb csodálatos, megırzésre, védelemre 
szoruló táján jártunk, a Káli-medencében. 
Állomásaink voltak: Monoszló-Szabadtéri 
Geológiai Bemutatóhely a Hegyestővel; 
Szentbékkálla mellett a Kıtenger, érdekes 
ingóköveivel és Kékkút-a Theodóra ásványvíz 
lelıhelye. Tanulóink elızetes felkészülési 
anyagokat kaptak, de olyanok is akadtak nagy 
örömünkre, akik önállóan végeztek győjtést a 
helyszínekrıl és elı is adták ismereteiket. A 

kiegészítı tanári magyarázatok után 
feladatlapokon adhattak számot a gyerekek a 
megszerzett tudásukról. Színesítette a programot a 
szentbékkállai Pajta-múzeumban tett látogatásunk, 
mely szintén megırzendı értékekrıl tanúskodott, 
régi néprajzi emlékekrıl, tárgyakról, használati 
eszközökrıl. Hazatérve szép fogalmazásokban 
számoltak be a gyerekek élményeikrıl. Reméljük, 
hogy mindenki olyan jól érezte magát a 
kiránduláson és annyit tanult, mint az alábbi 
beszámoló írója.  

 
Czinder Tamásné 

 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

 

Kirándulás a Balaton-felvidékre 
 
Reggel 8 órakor volt a gyülekezı Ágfalván. A 
busz innét indult. Elindultunk, mint egy nagy 
csapat. Kísérı tanárainkat Sopronban vettük 
fel, itt szállt fel Marika néni és Anikó néni. 
Mikor a buszon teljes lett a létszám, 
elindultunk úti célunk felé. Mivel hosszú útra 
indultunk, megálltunk egy benzinkútnál és egy 
parkban, hogy elfogyasszuk a tízórainkat. 
Ezután már csak úti célunk elsı 
állomáshelyén, a Tapolcai medencében álltunk 
meg. 
A Hegyestőre, ami egy bazaltkövekbıl álló 
hatalmas hegy, meredek lépcsı vezetett fel. 
Felmentünk a tetejére. A kilátás szemet 
gyönyörködtetı, gyönyörő volt. 
Marika néni egy kis idegenvezetést tartott, 
bemutatta fentrıl, hogy melyik hegy a 
Badacsony, a Gulács, a Szent György-hegy és 
a Szigliget. Kicsit megpihentünk, élveztük a 
látványt. 
Mikor a hegyrıl leértünk, kitöltöttünk egy 
feladatlapot, ezután fényképeket készítettünk a 
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mészkı- és a bazalt kızetnél. Utunkat egy 
aranyos vendéglıbe folytattuk. A vendéglı 
kerthelyiségében foglaltunk helyet, amely 
nagyon hangulatos volt. A hangulatát a 
növényzet adta meg: a kerthelyiség egyik 
oldala borostyánnal volt futtatva, de a 
különlegességét a boltívesen kialakított tuja 
alatt lévı sátor adta meg. Az ebéd nagyon 
finom volt. 
A délutáni programunk egy különleges 
múzeum meglátogatásával folytatódott. Az 
érdekessége, hogy a múzeumot a tulajdonosa 
saját hobbijának tekinti. Az ı kertjében az 
istállójából alakította ki. A múzeum tárgyait 
maga győjtötte össze a faluból. A bácsi olyan 
érdekességeket mutatott, mint például egy 
teknıt, amelybe az édesanya a gyerekét 
leszíjazta, és a feje tetején vitte ki a mezıre. 
Míg az asszonyok dolgoztak, a gyerekek 
ebben játszadoztak, megpihentek. A teknıt 
továbbá esti fürdızésre is használták. 
Bemutatott még egy régi egérfogót, melynek a 
végére feltőzték a szalonnát, a bot végét 
bezsírozták, s azt egy edény fölé helyezték, 
amely tele volt vízzel. Ahogy az egér rálépett 
a fogóra, beleesett a vízbe, két perc után 
megfulladt. Ezen kívül sok érdekes tárgyat 
mutatott a bácsi. Miután megnéztük a 
múzeumot, a falu szélére sétáltunk, hogy 
megnézzük a kıtengert, ami számomra a 
legkedvesebb hely volt. Hatalmas sziklákra, 
kövekre másztunk fel. Az egyik legmagasabb 
pontján a legnagyobb és leghíresebb kı az 
ingó kı volt. Attila bácsi vezetésével 
kimentünk az Ingókı szélére, ami lapos volt és 
mind elfértünk rajta. Mikor mind kiértünk, az 
Ingókı megbillent. Döbbenetes volt, kicsit 
félelmetes, azt az érzést kölcsönözte, mintha 
lezuhannánk. Az adott biztonságot, hogy 
belekapaszkodtam Attila bácsi kezébe. 
Lemásztunk az Ingókırıl és teli élménnyel 
elindultunk a busz felé. 
A haza vezetı út kicsit hangosra sikeredett, 
mert megállás nélkül mindenki az élményeirıl 
beszélt. 
Számomra ez egy nagyon élvezetes kirándulás 
volt. 
 

Bognár Vanda 
7. o. tanuló 

Sokakat megmozgatott  
a VII. Ágfalvi futófesztivál 

 

„Az elsıre még jórészt az ágfalvi iskolások 
közül toborozták a résztvevıket. Ma már nincs 
erre szükség: egyáltalán nem kell lasszóval 
fogdosni a jelentkezıket egy kis futásra: idén 
több mint kétszázan neveztek a hagyományos 
ágfalvi futóversenyre. A futók többsége most 
is ágfalvi volt, de a korábbinál több sopronit 
és környékbelit köszönthettek a szervezık. 
 

 
Fotó: Cseh Dániel 

 

Volt, aki süteményt sütött, más pólót, 
sorszámot, ásványvizet osztott vagy éppen a 
kerékpáros ügyességi pályát készítette elı. 
Mindenki tudta a dolgát, így – amint 
megszokhattuk – gördülékenyen és jó 
hangulatban zajlott a kétezer fıs község egyik 
fontos, egész napos eseménye. 
 

 
Fotó: Péter Zsanet 

 

Edzettségük, bátorságuk szerint 1000 és 1500 
méteres síkfutás, 3,5 km-es erdei crossfutás és 
10 kilométeres táv megtétele között 
választhattak a versenyzık. Utóbbi útvonala 
az ausztriai Somfalván (Schattendorf) és 
Lépesfalván (Loipersbach) át vezetett vissza 
Ágfalvára. Bár a rövidebb távok népszerőbbek 
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voltak, a határátfutásra is többtucatnyian 
vállalkoztak. Közülük néhányuknak a 
rövidebb számok jelentették a bemelegítést. 
A vendégsereg valamennyi versenyzınek 
lelkesen, egy emberként szurkolt. A futamok 
végén különbözı korcsoportokban hirdettek 
eredményt. 
 
Aki egyik versenyszámban sem indult, 
rönkhajításban próbálhatta ki ügyességét vagy 
éppen Kangoo cipıvel a lábán 
egyensúlyozhatott. Emellett tombola, 
játszósarok, karate bemutató színesítette a 
fesztivál programját. A bevételbıl – ez is 
hagyomány – sportfelszerelést vásárol az 
iskola.” (Helyi Téma: 2009. szeptember 25.) 

 

Köszönjük támogatóinknak, hogy 
felajánlásaikkal hozzájárultak 

rendezvényünk színvonalas 
lebonyolításához! Köszönjük a 

pedagógusok és szülık segítségét, 
munkáját, mely nélkül 

futófesztiválunk nem jöhetett 
volna létre! 

 
A helyezettek idıeredményei megtekinthetık: 

www.agfalva.hu, www.agendorf.hu 
honlapokon. 

A szervezık 

 

 
Fotó: Péter Zsanet 

Az Ágfalvi Evangélikus 
Egyházközség hírei 

 

Október 7-én 17 órakor „Keresztyén 
nevelés családban és gyülekezetben“ 
címmel beszélgetıkört tartunk. 
Szeretettel várjuk a szülıket, 
nagyszülıket és minden kedves 
érdekıdıt. (A beszélgetıkör idıpontja 

módosítható.) 
 
Október 18-án 10 órakor kétnyelvő, 
aratási hálaadó, családi istentiszteletet 
és azt követıen szeretetvendégséget 
tartunk.  
 
Október 19-tıl 25-ig berlini 
konfirmandusokat látunk vendégül 
gyülekezetünkben. 
 
Október 25-én 10 órakor kétnyelvő 
istentiszteletet tarunk, amelyen a berlini 
konfirmandusok és lelkészeik 
szolgálnak. 
 
Október 31-én 17 órakor kétnyelvő 
reformációi istentiszteletre várjuk 
kedves híveinket. 
Ezen a napon fél 10-kor gyülekezetünk 
lelkésze, Michael Heinrichs 
„bemutatkozó“ istentiszteletet tart 
Lépesfalván. 
 
November 1-én, Mindenszentek 
napján 17 órakor az ágfalvi temetıben 
tartjuk istentiszteletünket. 
A „Gemeindenachmittag“ és fiatalok 
számára induló gitároktatás idejérıl 
külön értesítjük az érdeklıdıket. 
 
Alkalmainkra nagy szeretettel várunk 

mindenkit, felekezeti hovatartozástól 

függetlenül. 

Eszter Heinrichs 
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„BRINGÁZZ A MUNKÁBA”! 
LEGALÁBB 7-SZER! 

Hadd lássa a fınök, hogy hajtasz! 
 

2009. szeptember 16-án indul, a Bringázz a 
Munkába! kampány ıszi tekerése, amelynek 
fı célja, hogy az egész országban 
népszerősítse a kerékpározást és felhívja a 
figyelmet a fenntartható városi közlekedés 
kialakításának fontosságára. 
 Az elızı kampányok alatt is már sokan 
regisztráltak Ágfalváról a honlapon, és nem 
kellett mást tenniük, bejegyezni minden olyan 
alkalmat, amikor bringáztak a munkába. 
  

2009. szeptember 16. és 2009. október 16. 
között 4 héten keresztül 

 
tekerj legalább hétszer a munkába, regisztrálj 
egyénileg és csapatban is. Reméljük, 
példátokat sok munkatársatok követni fogja és 
a következı futamban még többen 
leszünk! Újdonságok és sok érdekes 
alkampány is indul: „Vonatozz és bringázz”, 
Bringázz az egyetemre” stb. 

Bıvebb információk folyamatosan a 
www.bringazzmunkaba.hu honlapon. 

 
Minden nap számít, amikor bringázol a 

munkába! 
 

R E G I S Z T R Á L J U N K  É S  
T E K E R J Ü N K  M I N É L  

T Ö B B E N  Ú J R A !  
 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 

források: 
www.gkm.hu és www.bringazzmunkaba.hu/ 
 
 

AZ UNIVER MAJONÉZ – MUSTÁR - ÉS 
KETCHUP 

SULIPONTJAI ÚJRA NYERNEK! 
 

A tavalyi évhez hasonlóan, ebben a tanévben is 
elindul az UNIVER MAJONÉZ, MUSTÁR és 
KETCHUP különbözı kiszereléső flakonjain és 

tubusain a rózsaszín „SULIPONT” feliratú 
matricák összegyőjtése. 

Ha 200 db „Sulipont” sikeresen 
összegyőlik, automatikusan iskolánk 5 db 
focilabdát kap támogatásként! Jövıre a játék 
végén, pedig sorsolással dıl el, melyik iskola nyeri 
majd a pénzösszegeket. Amelyik iskola a legtöbb 
„Sulipontot” győjti, sorsolástól függetlenül 3 
millió forint, támogatásban részesül. 

Kérjük, hogy aki a fenti márkájú 
termékeket használja, szedje le a flakonokról a 
„SULIPONTOKAT”, és juttassa el iskolánkba, 
ahol ezek összegyőjtögetıje, Czinder Tamásné, 

Márti néni, de leadható iskolatitkárunknál Sánta 

Ferencné, Gerti néninél, vagy iskolánk bármelyik 
tanáránál. 

A folyamatos „SULIPONT” 
győjtögetés 2010. április 2-ig tart! 

 
Forrás és bıvebb információ: www.univer.hu 
honlapon található. 
 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna  
Iskolaszék Elnöke 

 

INDUL A GYŐJTİ VERSENY 
2010-ben - 

FİZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 
A DELIKÁTTAL 

 

Augusztusban lezárult az ez évi „Delikát 8” 
játszótér pályázat, sajnos most sem kedvezett a 
szerencse Ágfalvának. A kiürült zacskók győjtését 
azonban nem hagyjuk abba, ugyanis már lehet 
tudni, hogy 2010-ben is folytatódik a játszóterekért 
a győjtögetés.  
Vagyis továbbra is fogjunk össze, győjtsük 
EGYÜTT közös erıvel a vonalkódokat. 

Továbbra is várjuk a begyőjtı helyeken a 
kiürült DELIKÁT 8 ételízesítıs zacskókat. 

(75 gr-tól az 1 kg kiszerelést tudjuk elfogadni!) 
 

Szóljunk barátoknak, rokonnak, ismerısnek, 
vagy akár nagyfogyasztó konyháknak, kérjük 
meg, ha a DELIKÁT 8 ételízesítıt használja, 

TOVÁBBRA SE DOBJA KI a kiürült 
zacskókat, hiszen nekünk értékes grammokat, 
dekákat, kilókat jelentenek, és segítik a nyerési 

esélyeinket.  
 

„Tılünk függ minden, csak 
akarjuk...”Széchenyi István 

 
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 

Iskolaszék elnöke 
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 
24. RÉSZ. 

 

hianzische Mundart 
 
Aparatt – Gerät –  készülék 
Drukka – drücken – szorít, nyom 
Feign – Feige – füge 
Heitscl – Hagebutte – csipkebogyó 
Kummad – Kummet – hámiga 
odrat – abgedreht – lekapcsolva 
Kira – Kirche – templom 
Maroud – Leicht erkrankt – könnyed
 megfázás 
miat – müde - fáradt 
ruiwi – ruhig –  nyugodt 

 
győjtötte: Böhm András 

 
 

 

További képek az ÁGFALVI BÚCSÚRÓL 
www.agendor.hu 

 

ÁGFALVI BÚCSÚ - 2009 
KÉPEINK 

Fotó: Ferstl Róbert 

 
 

EBOLTÁS 
 

A még oltatlan ebek nagy 
száma miatt ismételt 
veszettség elleni oltást 
tartunk 2009.október 
hónapban. 
 

Az oltás a kutya tartási helyén, tehát háznál 
történik elızetes bejelentés alapján,minden héten 
kedd délutánonként 16 és 17 óra között. 
Az oltási igény bejelenthetı a Polgármesteri 
Hivatalban.(Tel.: 330-012) vagy dr. Pintér György 
állatorvosnál (Tel.:332-651, vagy a 06-20-346 
4545 mobil számon.) 
A kötelezı veszettség elleni védıoltás és 
féregtelenítés díja: 
 

1 db eb oltási díja - 2800,-Ft 
2 db eb oltási díja - 4800,-Ft 
3 db eb oltási díja - 5800,-Ft 
  
Bízom benne, hogy a kedvezı árajánlat- a tavalyi 
évhez hasonlóan- elnyeri az ágfalvi kutyabarátok 
tetszését. 

dr.Pintér György  

Ágfalvi krónika 
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelıs kiadó: Gaál István 
 

Fıszerkesztı: Csoltói József 
Szerkesztıbizottság: 

Böhm András, Szimon Zoltán 
 

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993 
 

Készült: 
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron 
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állatorvos 
 


