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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2012. február

HÁZ A KÖZÖSSÉGEKÉRT
Ágfalva híres az összetartásáról. Ebben a
faluban olyan közösségek, egyesületek,
alapítványok mőködnek, melyek méltán
lehetnek
büszkék
eredményeikre,
tevékenységükre, hiszen messze földre viszik
a település hírnevét, nem beszélve a hasznos
idıtöltésrıl, a jókedvrıl, vidámságról és
községünk hagyományainak ápolásáról.
Az Egyesületek Háza ad helyet e
csoportoknak,
hogy
összejöjjenek,
gyakoroljanak,
formálják
magukat
és
egymást, építsék közösségüket. Régóta
dédelgetett vágyunk volt, hogy a civil
szervezetek tevékenységeihez megfelelı
színvonalú közösségi színtereket alakítsunk
ki.
Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, szükség
volt egy pályázati kiírásra. Az AlpokaljaIkvamente Leader Egyesület gondozásában az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében találtuk meg a lehetıséget, s
elkészítettük projektünket, melynek címe:
„Közösségi, társadalmi élet helyszíneinek
fejlesztése”. Ennek egyik része a Papkert
Játszótér létrehozása, másik projekt eleme
az Egyesületek Háza felújítása volt.
A Papkert Játszótér 5 965 000,- Ftból valósult meg, mely munkálatok során a
mellette lévı esıvíz elvezetı árok tisztítása,
a
terület
parkosítása
(füvesítés
és
növényekkel való beépítése), a forgalmas út
melletti

védıkorlát
és
biztonságos
kerítés
megépítése, valamint 22db. játékeszköz és
kellék telepítése készült el. A játszótérrel
egy park is megvalósult - melyben
megtalálhatjuk
Magyarország
magnólia
győjteményét is- reméljük, az Ágfalviak
közkedvelt találkozó és pihenıhelyévé is
válik. A játszóteret már októberben birtokba
is vették a gyerekek.
Az Egyesületek Háza 5 644 465,- Ftból
esztétikus,
hıszigetelt
mőanyag
nyílászárókat (bejárati ajtókat, ablakokat)
kapott, külsı falfelületén hungarocell
szigetelést, színezést és lábazat felújítást
valósítottunk
meg.
Megoldottuk
az
ereszcsatornák cseréjét, kémények és a tetı
héjazat felújítását, valamint az esıvíz
elvezetést a területen.

Fotó: Csoltói József

folytatás a 2. oldalon
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MÓKÁS MASKARÁS TÉLTEMETÉS

Ez által lehetıség nyílik a közösségi
szintér többcélú hasznosítására, helyt
adva
civil
szervezeteinknek,
és
lehetıséget teremtve az épület, és
udvarának több célú hasznosítására.
Projektzáró ünnepségünkön úgy érzem
sikerült Ádventi hangulatot teremtenünk
az Ágfalvi Fúvós Zenekar, a Patakugrók
Táncegyüttes és a Morgenröte Énekkar
karácsonyi mősorával, büfé standunkkal,
mellyel a közösségi házunk felújítását és
játszóterünk megépítését is ünnepeltük.

Évszázados néphagyományt ápol Ágfalva
a
bolondos
farsangtemetés
megtartásával. A színpompás maskarás
felvonulás az Ágfalvi Panzió elıl indul,
zenét
az
Ágfalvi
Fúvószenekar
szolgáltatja.
A rendezvény 2012. február 22-én
/szerdán/ 15 órakor kezdıdik.
A vidám menet útvonala:
Hegy utca – Patak utca – Park utca
Fı utca – Baracsi utca, ez egyben a
végállomás is.
A téltemetés helyszíne az Egyesületek
Házának udvara (Baracsi utca 23.)
A farsangi menetben kérjük, a falu
apraját-nagyját vegyenek részt maskarás
öltözékben.
Böhm András

Fotó: Galgóczi Arnold

Fotó: Németh Péter
Fotó: Galgóczi Arnold

Továbbra is számítunk a falu életében,
rendezvényein
az
egyesületek,
alapítványok részvételére. Cserébe egy
épületet tudunk nyújtani, „A HÁZAT”,
ahol együtt lehetnek, fejlıdhetnek,
szebbé tehetik egymás és a közönség
mindennapjait.
Köszönjük mindazoknak, akik anyagi
támogatással,
személyes
felajánlásokkal és aktív segítséggel
hozzájárultak
Ágfalva
közösségi
szintereinek fejlesztéséhez!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Február 18-án 20 órai kezdettel
A Váci Mihály Általános Iskolában
Farsangi bált rendez a szülői közösség.

Mindenkit szeretettel várunk!

WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

4

MEGÚJULT AZ ÁGFALVI
EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Másfél évvel ezelıtt, a templom 225.
éves jubileumi ünnepsége elıtt Reményik
Sándor sorait idézetem az Ágfalvi Krónika
hasábjain:
„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erık tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
(Reményik Sándor: Templom és iskola,
1925)

Bár másfél év nem nagy idı egy negyed
ezrede álló templom „életében”, azt
hiszem, mégis büszkén elmondhatjuk,
hogy nagy dolgok történtek ebben az
idıszakban. Nagy dolgok, hiszen „nem
hagytuk a templomot...” Nem hagytuk,
hogy veszítsen állagából, és nem
hagytuk, hogy úrrá legyen rajtunk a
pesszimizmus, a nemtörıdömség és az
abból táplálkozó félelem, hogy szinte
minden arra utalt: - úgysem lesz rá
pénz...
Szoktuk mondani, hogy ha valamit nagyon
szeretnénk, akkor azt sikerülhet. Az
Ágfalván eltöltött három évem alatt
mindvégig
úgy
éreztem,
hogy
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falubelieknek ez a templom és a
templomfelújítás nagyon fontos. Annak
ellenére, hogy azt sajnos sem állíthatjuk,
hogy "templomos", templomba járó
gyülekezet
lenne
Ágfalva
evangélikussága. Mégis, tudom, hogy a
templomukat
nagyon
szeretik
az
ágfalviak, és büszkék rá.
Nekem, aki nem vagyok rutinos
templomfelújító lelkész, nagy élményt
jelent, azaz eufórikus öröm, ami a falu
evangélikus
és
nem
evangélikus
lakosságán
végigfutott
az
elsı
négyzetméternyi vakolat leverése óta. Az
emberek a templomhoz érve megálltak,
leszálltak a biciklijükrıl, nézelıdtek.
Sıt,
kérdeztek,
érdeklıdtek,
és
elmondták
véleményüket.
És
nem
egyszer fordult elı az sem, hogy
becsengettek
a
parókiára
és
adományokat
hoztak
a
felújítás
költségeire. Nem kevés pénzt. El kell
mondani, hogy ezen adományok nélkül
nem újulhatott volna meg a templom,
hiszen a húszmillió forintra rúgó
költségek mintegy harmadát az maroknyi
ágfalvi evangélikus gyülekezet és az
ágfalviak adták össze. Köszönet érte
mindenkinek! De nem lenne teljes a kép,
ha nem említeném meg azokat az
ágfalviakat is, akiket a történelem
viharai elüldöztek a faluból, hiszen
jelentıs támogatást kaptunk a ma már
Németországban élı, de gyökereikre és
templomukra máig büszke egykori
ágfalviaktól is. Ezeknek a pénzeknek az
összegyőjtéséért, a kitelepítettekkel való
kapcsolattartásért
és
az
ezen
feladatokkal
járó
fáradozásáért
szeretnék köszönetet mondani Böhm
Andrásnak
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének.
A gyülekezeti krónikák „vastag betőkkel”
szokták feljegyezni azon lelkészek
neveit, akik templomot építettek vagy
újítottak fel. Az ágfalvi evangélikusok
krónikájában szeretném, ha a templom
történetében fontos 2011-es évszám
mellé az utókor vastag betőkkel ifj.
WWW.AGFALVA.HU
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Várallyay Pál, gyülekezeti felügyelı
nevét jegyezné fel, aki már jövetelünk
elıtt –idıt és fáradtságot nem kímélveegy majdnem kész pályázatot letett az
asztalra, és a késıbbiekben is, a
felújítási
munkák
adminisztrációs
halmazában, ill. az ügyintézésben is
oroszlánrészt vállalt. Nemcsak a magam,
hanem az ágfalviak nevében is köszönöm
odaadó munkáját.
Köszönöm Ágfalva önkormányzatának is a
segítségét, akik mindenféle tekintetben
és támogatták a munkánkat. Kevés olyan
településrıl tudok, ahol az önkormányzat
ennyire szívén viselné gyülekezeteinek
mőködési
feltételeit.
Külön
megköszönöm Gaál István polgármester
úr mindennemő segítségét.
A köszönetnyilvánításokat még jó pár
bekezdésen keresztül folytathatnám, de
az újság keretei ezt nem teszik lehetıvé.
Engedjék meg, hogy erre a bekezdésre
szorítkozzon
minden
további
köszönetnyilvánítás, amely mindazoknak
szól,
akik
anyagilag,
erkölcsileg,
munkával,
(felmosó
fával
és
törlırongyokkal,
süteménnyel...),
jó
szóval vagy imádsággal támogatták
munkánkat.
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Kedves Szülık! Támogatóink!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!
Idén is számítunk az Önök
SZJA 1 %-ára.
Kérjük, támogassanak bennünket!
Az iskola javára az elmúlt évben
befolyt 1%-os összeg: 132.677 - Ft,
melyet tanulóink erdei iskolai táboroztatására
fordítjuk.
„JÖVŐ” Alapítvány Ágfalva

9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1

Adószám: 18535105-1-08
Számlaszám: 59500351-10011128

Egy további írásban beszámolunk az
elvégzett munkafolyamatokról, további
terveinkrıl és nevén nevezzük azokat is,
akik a kivitelezését végezték.
Reményik szavaival zárom ezen írást: „Ne
hagyjátok a templomot, A templomot s
az iskolát!”
Ne hagyjátok! Ne hagyjuk! Most már,
hogy megújult, azért kell tenni és
imádkozni, hogy üresen ne hagyjuk, és
betölthesse további évtizedeken és
évszázadokon azt a funkcióját, amiért
építették. Ezért „ne hagyjuk” üresen a
templomot (és az iskolát)...
Heinrichs Eszter
evangélikus lelkész

ÁGFALVI KRÓNIKA
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 51. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
anfarwln – farbeln-strichen – színez
ausbollna – auswinden– kifacsar
blossfiassi – barfuß – mezítláb
Deanstdian – Dienstmädchen – szolgalány
Ghian – Gehörn – szarv
Glaung – Klaung – hangzás
Hozat – Hochzeit – esküvı
nindast – nirgends – sehol
Schlidn – Schlitten – szánkó
Sakkl – Säcklein – zacskó
győjtötte: Böhm András

Karácsonyi Ibolya: 0630 493 9042
Tokodi Rita:
0630 492 7601

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
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TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSRÓL
Intézményünk,
A
Baptista
Szeretetszolgálat
Dunántúli
Humán
Szolgáltató
Központ
az
Önök
kistérségében
is
tovább
kívánja
fejleszteni
szociális
szolgáltatását,
amelyhez várjuk mindazok jelentkezését,
akik
szeretnének
az
ellátásban
részesülni, vagy a családjukban él olyan
személy, akinek az alábbi területen
segítségre van szüksége:
•

EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS
(gyógyszeríratás, kiváltás, orvoshoz
kísérés,
gyógyszeradagolás orvosi
utasítás
szerint,
láz,
és
vérnyomásmérés, diéta ellenırzése,
stb.)

•

GONDOZÁS,
ÁPOLÁS
(mosdatás,
hajápolás, öltözködés, levegızés, ágy
melletti ápolás, stb.)

•

HÁZTARTÁSSAL
KAPCSOLATOS
MUNKÁK (mosás, teregetés, vasalás,
ágyazás, takarítás, bevásárlás, fızés
elıkészítése, tüzelı behordása, stb.)

•

HIVATALOS
ÜGYINTÉZÉS
(csekk
befizetése, segélyek, támogatások
igénylése, tanácsadás stb.)

FELHÍVÁS
Idısek és egészségileg rászorultak
részére, saját otthonukban történı
gondozásához,
házi
segítségnyújtás
végzésére keresünk szociális gondozókat,
fı vagy mellékállásban.
Bérezés a közalkalmazotti bértáblázat
szerint.
Szociális gondozói és/vagy egészségügyi
végzettség elıny, de nem feltétel.
Érdeklıdni munkaidıben az alábbi
telefonszámon lehet:
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A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST az igénybe
vevı
SAJÁT OTTHONÁBAN BIZTOSÍTJUK,
életkorának, szociális helyzetének és
egészségi állapotának megfelelıen,
TÉRÍTÉSMENTESEN.
Ha szeretne további információt kérni,
kérjük, keresse bizalommal kollégánkat
az alábbi telefonszámon: 0630 493 9042
Tisztelettel:
Karácsonyi Ibolya
vezetı gondozó
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TISZTELT ÁGFALVI LAKÓK!
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A vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatás
változó díja magába foglalja.”

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
törvényi változások következtében a vízés
csatornaszolgáltatás
díjak
a
korábbiaktól
eltérıen
központilag
kerültek
megállapításra,
ennek
következtében a 2012. január 1.-tıl
alkalmazandó díjak a következık szerint
kerültek módosításra:

Szováti Júlia
mb.jegyzı

Víz- és szennyvízdíjak:
Az alkalmazandó alapdíjak az alábbiak:
a) Közüzemi ivóvíz szolgáltatás:
Vízmérı átmérı
(mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó
hely/hó+ÁFA
315
646
5.107
19.117
38.233

b) Közüzemi csatornaszolgáltatás:

Kedves Ágfalviak!
Nagy

örömünkre

13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó
hely/hó+ÁFA
315
646
5.107
19.117
38.233

(3) A változó díj a fogyasztóhelyeken – a
jogszabályoknak
megfelelıen
megállapított – fogyasztás alapján
fizetendı.
Az alkalmazandó változó díjak az
alábbiak:
a)
A
közüzemi
ivóvíz-szolgáltatás
legmagasabb díja 270.7 Ft/m3+ÁFA
b) A közüzemi csatornaszolgáltatás
legmagasabb díja: 289.2 Ft/m3+ÁFA
c) Kedvezményes csatornaszolgáltatási
díja lakossági és intézményi
fogyasztók részére: 273.2 Ft/m3+ÁFA
ÁGFALVI KRÓNIKA

hogy

elmondhatjuk álmaink valóra váltak és
arról

Vízmérı átmérı
(mm)

szolgál,

írhatunk

önöknek,

hogy

megnyitotta kapuit az első ágfalvi
fitnesztermünk.
Családias

környezetben

izomfejlesztő
gépeink,
biztosító

és

fogyást

nemcsak
biztosító

hanem a jó közérzetet
szolárium és szauna is

megtalálható.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8:00-22:00
szombat: 8:00-20:00
vasárnap: szünnap
Cím: Ágfalva, Lépesfalvi utca 26.
Tel:06 70/409-1813
Sok szeretettel várunk minden leendő
kedves vendégünket!
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