ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 11. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

XII. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Már XII. alkalommal szerveztük október 1011-én az Ágfalvi Gesztenye Fesztivált, mely
fő programjai a Vadon Lovas Club területén
zajlottak. A vásárosok a Hotel Vadvirág
előtti parkoló területén árulták kézműves
portékájukat, a színpadi rendezvények a zárt
lovardában zajlottak, ahol forralt borral,
gesztenyés
süteményekkel
és
sült
gesztenyével várták a látogatókat.
Szórakoztató programokból sem volt hiány,
a délutánt KANGOO edzéssel kezdhették az
érdeklődők, majd lovas bemutató kápráztatta
el a közönséget. Hastánc bemutató,
fotókiállítás várta az érdeklődőket, a
gyermeket pedig bábszínház szórakoztatta.
Az operett műfaj kedvelői Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor előadására gyűltek össze,
ekkorra már megtelt a fedett lovarda és
környéke érdeklődő látogatóinkkal.

Fotó: Sir János
Az Ágfalvi Fogadó előtti téren jótékonysági
vásárt szerveztünk, ahol forralt bor, tea,
gesztenyés
sütemények,
gesztenyés
palacsinta, gesztenyeárusítás, sült gesztenye,
gesztenye massza, langalló és körömpörkölt
várta az ide látogatókat. A gyerekeket népi
játszótér, a felnőtteket hangulatos muzsika
szórakoztatta. A bevételből az árusok a
Virágos Ágfalváért Egyesületet, a Napsugár
Óvoda két csoportját, az Ágfalvi Váci
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Mihály Általános Iskolát, és a Patakugrók
Táncegyüttest támogatták.
A
támogatott
közösségek
nevében
köszönjük felajánlásukat és fáradhatatlan
munkájukat!

Fotó: Sir János
Vasárnapi
programjainkra
gólyalábas,
óriásbábos vásári kikiáltók és kisbíró
dobolta össze a népet Ágfalva utcáit járva és
hívogatta délutáni gyermekprogramjainkra
az érdeklődőket a fedett lovardába. Majd a
folklórdélutánon az ágfalvi Patakugrók
Táncegyüttes és a soproni Testvériség
Táncegyüttes döngette meg a színpad
deszkáit magyar táncokból és Sopron
környéki német nemzetiségi táncokból
válogatott közös műsorával. A Morgenröte
Énekkar Egyesület vásári standjával
egybekötött műsorával várta az érdeklődőket
az Egyesületek házába. Az esős idő ellenére
sok nézőt vonzottak programjaink, melyet az
Ágfalvi Fúvószenekar műsora után a
Havanna Trió műsora zárt a Vadon Lovas
Club területén.
Fesztivál
hangulatát
fokozva
utcai
bábkészítő versenyt hirdettünk, melynek
eredményét a szombati vásáron hirdettük ki.
1,

Rajkai Takarék Szövetkezet
Ágfalvi Kirendeltsége
(Bankrablás című alkotása)
Fő u. 74.
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Köszönjük:
Dallos Tamásnak, Baracsi L. u. 12.
Morgenröte Énekkar Egyesületnek,
Baracsi L. u. 32.
Napsugár Óvodának, Fő u. 1.
Plöchl Mátyásnak, Határőr u. 7.

2,

Kocsis Imre
Patak u. 9.
(Indul a bakterház)

Reméljük jövőre is megörvendeztetik vidám
bábjaikkal Ágfalva utcáit, és a Gesztenye
Fesztiválra látogató vendégeket!
Csoltói József
rendezvényszervező

Gesztenyeszedés az iskolában

3,

Arthofer Andrásné
Fő u. 41.
(Patakugrók Táncegyüttes interaktív
táncoló bábokkal)

Iskolánkban már hagyomány, hogy ilyenkor
ősszel megszervezzük a papírgyűjtést és
gesztenyeszedést. Ezekért a munkákért
kapott bevételek a diákönkormányzat
pénztárát gyarapítják. A befolyt összegből
támogatjuk többek között a tanulók erdei
iskolai
kirándulását,
valamint
a
Diákönkormányzat
által
szervezett
programokat is.

Fotók: Csoltói József
Különdíjat kapott a leg fiatalabb bábkészítő!
Kránixfeld Lénárd, Baracsi L. u. 88.
(Vidám gesztenyeszedés a 4. osztályban
című alkotása)
Gratulálunk továbbá mindazoknak, akik
elkészített bábjaikkal vidámmá varázsolták
Ágfalva utcáit!
- Külön köszönet illeti a Virágos
Ágfalváért Egyesületet, akik új ruhába
öltöztették négy óriás szalmabábunkat, és
arra is maradt energiájuk, hogy egy bábpárt
is készítettek a fő utcába, a kerámiaműhely
elé.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Az elmúlt napok csapadékos időjárás miatt
már nagyon vártuk a „jó” időt, hogy
elindulhassunk gesztenyét szedni. Iskolánk
tanulói idén két helyen is szedhettek
gesztenyét. Így egy kellemes, esőmentes
délutánt tölthettünk el közösen, hasznos
munkával, és sok vidámsággal. Nagyon sok
gesztenyét
gyűjtöttünk.
Szorgos
munkánknak köszönhetően mintegy 1000 kg
gesztenye került a zsákokba. A legtöbb
gesztenyét gyűjtő osztály jutalma egy finom
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gesztenyés torta volt. Ezúton is szeretnénk
megköszönni
a
tulajdonosoknak
a
lehetőséget, hogy helyet biztosítottak
diákjaink számára.
Tóth Adrienn
DÖK segítő tanár
Az osztályonként első 3 legtöbbet gyűjtő
tanuló osztályfőnöki dicséretben és egy
adag gesztenyepürében részesült.
Alsó és felső évfolyamokon az első 3
helyezett igazgatói dicséretben részesült.

Őszi papírgyűjtés az iskolában
2015/2016-os tanév
Október elsején ismét lebonyolítottuk a
papírgyűjtést az iskolánkban. A mérés
szerint összesen több mint 13.000 kg papírt
sikerült gyűjtenünk. Kíváncsian várjuk,
hogy ez a papírmennyiség mennyi hasznot
hoz a Diákönkormányzat számára. A
legtöbbet gyűjtő osztály jutalma egy
„szabadnap” amelyet közös kirándulással
tölthetnek el majd júniusban. Aki a
legnagyobb mennyiségű papírt gyűjtötte, az
Németh Csongor 5. osztályos tanuló volt,
aki így megszerezte az abszolút első helyet.
A Diákönkormányzat nevében ezúton is
szeretném megköszönni minden segítőnek,
résztvevőnek, diákjainknak, szülőknek,
nagyszülőknek, pedagógusnak a részvételét,
segítségét és a közös munkát!

Tóth Adrienn
DÖK segítő tanár
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Az osztályonként első 3, legtöbbet
gyűjtő tanuló osztályfőnöki
dicséretben részesült.
Összesítve az alsó és felső évfolyamokon
az első 3 legtöbb papírt gyűjtő tanuló
igazgatói dicséretben részesült.

ISKOLA
ALPOKALJA- FERTŐTÁJ PROJEKT
A fent nevezett témahéten ismét nagy örömmel
vettünk részt. Idei 7. osztályunk 21 fős, ügyes,
érdeklődő osztály. A témahéten órarend szerint
minden órán foglalkoztunk a projektfüzet
érdekes szemelvényeivel. A pedagógusokkal
egyeztetve alakítottuk ki a témahét órarendjét,
programjait. Földrajz órán a tanulók az
Alpokalja, Fertő - táj természetföldrajzi
adottságaival ismerkedtek meg. Fizika órán is
sok érdekeset találtak és tanulmányoztak, mint
például a Doppler effektus és infók Simonyi
Károlyról.
A testnevelés órák a projekthéten vidáman
zajlottak: volt pontszerző célba dobás,
lópatkóhajító
verseny
és
közösen
megtanulhatták a z ágfalvai néphagyományhoz,
a búcsúhoz fűződő „ágfalvi legénytáncot”,
Csoltói Józsi bácsi segítségével.
A biológia órákon a fák titkaival és fával
történő gyógyítkozással ismerkedhettek a
tanulók, majd mindent megtudhattak a
sokhasznú dióról.
Történelem órán a térség helyszíneit
csoportosították történeti szempontból s
gyönyörű címereket rajzoltak.
Magyar órákon feldolgozták az ágfalvi csata
eseményeiről szóló szöveget, majd a környék
történelmi és irodalmi emlékeit gyűjtötték össze.
Német órákon megismerkedtek a tanulók a
környező falvak nemzetiségeivel, azok életével,
összehasonlítva az ágfalván élőkével. Egy helyi
német népdalt tanítottam nekik (I bin a junga
Fischa)a szöveg helyes kiejtése és lefordítása
után, majd meghallgattuk CD-n a helyi
Morgenröte énekkar előadásában.
Technika órán öszi termésekből készültek
képek.
Matematika órán sem unatkoztak, hisz a
grafikonok elemzése, a szimmetria vizsgálata, a
receptek átírása több ill. kevesebb főre valamint
WWW.AGFALVA.HU
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a
mértékváltások
meglepően
sikernek
bizonyultak.
A témahét végén a résztvevő pedagógusok
véleménye alapján választottuk ki azt az 5
tanulót, akik heti munkájuk alapján kiérdemelték
a pénteki utazást és részt vehettek a fertőszéplaki
zárónapon:
Élő Petra, Kovács Borbála,
Márta Estella, Porga Bianka és Wágner Zsófi
képviselték iskolánkat.
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örömmel és jóízűen fogyasztottak el a tanulók a
tízórai szünetben. Köszönet Gerti néninek és
Judit néninek, akik a sok kg zöldséget
elkészítették.

Csernus Gáborné
 KÖSZÖNET 
Csernus Gáborné
ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
Iskolánkban évről évre a hagyományokat őrízve
emlékezünk meg október 6.-ról. Ebben az
tanévben a felső tagozatosok idézték meg a
hajdani eseményeket. A műsor időrendben
követte a történelmi napokat, versekkel és
dallal felidézve a tragédia eseményeit.

Iskolánk tanulói és pedagógusai ezúton
szeretnének köszönetet mondani egy lelkes
csapatnak az önzetlen adományozásért. A
sikeresen lezajlott gesztenyefesztivál után
keresett meg engem Amring Elvíra az
adományozók képviseletében és nyújtott át
40 000.-Ft-ot az iskola részére, mely a
gesztenyefesztivál keretében megrendezett
(Panzió előtti) vásár bevétele. A csapat úgy
döntött, ezt az összeget az iskolának
adományozza.
Köszönet illeti: Amring Elvírát , Kiss Józsefet,
Molnár Jánost és Polyák Endrét ( POMA Kft)
Az összeg „sorsáról”, melyet természetesen a
gyerekre fordítunk, a tantestület az őszi szünet
után
dönt,
melyről természetesen a
tájékoztatjuk az érintetteket.
KÖSZÖNJÜK!!!
Csernus Gáborné

Madár megfigyelés és Geotóp Nap
Horváth Csilla magyar tanár
GYÜMÖLCSKÓSTOLÁS
A „gyümölcsprogram” keretében minden tanév
októberében 1-6. oszályosok egyészséges
zöldségeket és gyümölcsöket kóstolhatnak. nem
volt ez másképpen idén sem. Sárgarépa, cékla,
uborka és paprika került a tálcákra, melyet
ÁGFALVI KRÓNIKA

2015. október 3-án, szombaton, az Ágfalvi
Váci Mihály Általános Iskola tanulóival
Nemzetközi Madár megfigyelési Napon
vettünk részt, a Hansági-főcsatornánál.
Reggel, nyolc órakor gyülekeztünk az iskola
előtt, és lelkes anyukák és apukák
segítségével,
autókkal
indultunk
a
kirándulásra, körülbelül harmincan.
WWW.AGFALVA.HU
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Hatalmas
távcsövek
segítségével
megfigyeltük a Fertő tó vízimadarait, láttunk
legelésző bivalycsordát is.
A Látogatóközpontban a gyerekek közelről
tanulmányozhatták a terület őshonos állatait,
majd
a
Soproni
Kutyaiskola
„tanítványainak” ügyességét csodálhattuk
meg.
A leginkább várt program Fertőrákoson, a
Ratatics –bányában volt. Itt rövid ismertetőt
hallgattunk meg a bánya történetéről.
Időutazásra indultunk, amelynek során
bepillantást nyertünk az évmilliókkal
ezelőtti
földtörténeti
eseményekbe.
Ősmaradványokat (kagylókat, csigákat)
gyűjtöttünk.
Kicsit elfáradva, de nagyon sok élmény
birtokában indultunk haza. Reméljük, jövőre
is lehetőségünk lesz részt venni egy hasonló
programon.

Az előtető megépítésével az orvosi rendelő,
a védőnő és a gyógyszertár bejárata egy
fedett teraszon keresztül közelíthető meg.
Pék Zsuzsanna
polgármester

Fotó: Csoltói József

KEDVES HALLGATÓK!
Ágfalva Község Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve kiírja a 2016. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Dombi Judit
biológia – földrajz - kémia szakos tanár

Összefogásból ismét előtető épült
Az Egészségház belső udvar felöli terasza
fölé előtetőt épített hét fiatal vállalkozó.
A fa alapanyagot
önkormányzatunk
vásárolta, festését falugondnokaink, a
szakmunkát az önkéntes csapat végezte el.
Köszönjük a szakszerű társadalmi munkát
Sztrokai Csabának, Plöchl Károlynak,
Udvardy Péternek, Udvardy Ferencnek,
Kirchknopf Günternek, Nagy Balázsnak és
Varga
Jánosnak,
hogy
hétvégi
szabadidejüket
községünk
hasznára
fordították!

felsőoktatási
hallgatók
számára
a
2015/2016. tanév második és a 2016/2017.
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben,
egységes,
osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
/Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni./
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.)

ÁGFALVI KRÓNIKA
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pályázói regisztráció szükséges, a
regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a pályázók részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva kell benyújtani az ágfalvi
önkormányzathoz.
A
pályázat
rögzítésének
és
az
önkormányzathoz (Ágfalva, Soproni u. 3.)
történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben megtekinthető.
A pályázatnak vannak kötelező mellékletei,
ezek:
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév első félévéről /mind a
pályázótól, mind a vele közös háztartásban
élő eltartott, iskolarendszerű képzésben
részesülőtől/
- igazolás a pályázó és pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről
- szociális rászorultság igazolására alábbi
okiratok: (kereseti igazolások jövedelemről,
ennek hiányában nyilatkozat, igazolás egyéb
bevételekről stb.)
A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt talál a www.agfalva.hu és a
www.emet.gov.hu honlapokon.

Ágfalva, 2015. október 20.
Szováti Júlia sk.
jegyző
JELENTÉS ÁGFALVA
ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE
A 2014. ÉVBEN VÉGZETT
HÁZIORVOSI, VALAMINT
EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÓ
TEVÉKENYSÉGRŐL, MELY DR.
NÉMETH JÁNOSHOZ, ILLETVE
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A „JAJRABAJRA KFT”-HEZ
KÖTHETŐ
Tisztelt Polgármester Asszony, Jegyző
Asszony, Képviselő Testület és Lakosság!
Kérésüknek megfelelően, mint az már
hagyomány, éves rendszerességgel készítek
beszámolót
tevékenységemről.
Jelen
jelentésem statisztikai adatai a 2014. évi
jelentésemből származnak, egyebekben
azonban a megelőző jelentésem (2014.
augusztus vége) óta eltelt időszakról
számolok be.
Már-már közhely, hogy Ágfalván jó ideje én
vagyok a legrégebben folyamatosan
közfeladatot ellátó személy. Örömmel
jelentem, hogy megkezdtem 27. évemet az
ágfalvi orvosi rendelőben. Közfeladataimat
az előző évi jelentésben részleteztem, ettől
most eltekintek.
Mint a helyi Vöröskereszt elnöke nem
tudom leplezni csalódottságomat, hogy
példamutatásom, és a vöröskeresztes aktívák
működése ellenére az ágfalvi véradásokon
megjelentek száma folyamatosan csökken,
lassacskán elérjük, hogy miközben a
lakosságszám dinamikusan emelkedik, az
éves véradásszám a harminc évvel
ezelőttinek alig több, mint felére csökkent.
Ezt rendkívül sajnálatosnak tartom, nem
tudom elhinni, hogy a mi falunk lakossága
ilyen mértékben érdektelenné vált volna, s
hogy a segítő szándék hiányozna az
emberekből. Ezért ismételten kérek minden
egészséges páciensemet, hogy évente
legalább egy alkalommal véradással segítse
a rászorulókat. Tudom, közhely, de mégis
elmondom, a vér csak vérrel pótolható, és a
beadandó vért csak embertársainktól,
véradás útján nyerhetjük, azt boltban
megvenni még sok pénzért sem lehet.
Kérem, segítsenek embertársaikon, s az sem
utolsó, hogy ildomos volna visszaszerezni a
falunkról régen kialakult jó hírnevet a
véradások kapcsán. Vért, ha kizáró ok
nincsen, 18 és 65 év közöttiek adhatnak. Két
véradás közt férfiak esetében legalább két,
nők esetében három hónapnak kell eltelnie,
de rendszeresen ilyen gyakorisággal nem
javasolt vért adni.
WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 5 . N O V E M B E R

ÁGFALVI KRÓNIKA

Számot kell adjak az önkormányzattal, és az
önkormányzati
intézményekkel
ápolt
kapcsolatomról. Ha
röviden kellene
jellemeznem,
ez
mind
személyes
vonatkozásban,
mind
intézményesen
(háziorvosi
szolgálat,
óvodaés
iskolaegészségügyi ellátás) hagyományosan
jó
és
problémamentes.
Örömmel
mondhatom, hogy hosszú háziorvosi
ténykedésem alatt a kapcsolat függetlenül a
polgármester személyétől, a képviselő
testület összetételétől, a jegyző személyétől
mindig pozitív volt.
Örömmel üdvözlöm, hogy iskolánk ismét
saját kézbe került. Az iskolával, óvodával
ápolt
kapcsolatunk
is
harmonikus,
zökkenőmentes,
intézményvezetőtől
függetlenül.
Mindkét
intézmény
közösségegészségügyi ellátása az én
feladatom. Örömmel üdvözlöm, hogy az
iskolában ismét kialakításra kerül az orvosi
szoba, ami korábban már létezett,
lehetőséget adott az időszakos vizsgálatok,
kampányoltások helyszíni elvégzésére, de a
helyiséget pár éve, helyszűke miatt más
célra hasznosították.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal
is élénk, aktív kapcsolatot ápolunk,
Petrovics Erzsébet, Böbe Gyes-ről való
visszatértével a korábbinál aktívabb,
reményeim
szerint
hatékonyabb
tevékenységet észlelek, munkakapcsolatunk
mindennapos, betegek, ellátandók kapcsán
rendszeresen konzultálunk, szükség esetén
közösen szállunk ki a helyszínre.
Szerencsésnek tartom, hogy az egészségügyi
és szociális intézmények közös épületben
lettek elhelyezve, úgy gondolom, ez
mindannyiunk számára csak előnyökkel
szolgál.
Külön meg kell emlékezzek a védőnői
szolgálatról,
amivel
(akivel)
ugyan
szervezetileg még mindig külön szolgálat
vagyunk, de a valóságban ennek semmi jele,
munkánkat gyakorlatilag teljesen közösen
végezzük. Ezt az elmúlt évben tovább
erősítette,
hogy
bizonyos
várandós
gondozási feladatok nevesítetten a háziorvos
feladatai közé kerültek, az alacsony
kockázatú várandósok gondozása pedig a
ÁGFALVI KRÓNIKA
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védőnő feladata lett. Mindez persze a napi
gyakorlatban drámai változást nem hozott,
de a gyakorlatot ma már a jogszabály is
követi. Védőnőnk az elmúlt három évben
Bazsó Antalné, Margó volt, akivel a
kezdetektől problémamentesen dolgozunk
együtt. Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem neki a három
évnyi közös munkát, hiszen Gyes-en lévő
védőnőnk, Magyarné Artner Hajnalka már
szabadságát tölti, s októbertől visszatér a
munkába, így Margó feladata véget ér.
Egyúttal köszöntöm Hajnit várható októberi
visszatérte alkalmából. Meg kell köszönnöm
az önkormányzatnak, hogy lehetőséget
biztosít új védőnői szoftver beszerzésére,
amivel az orvosi- és védőnői nyilvántartás
kommunikációja is megoldható.
Közös épületben dolgozunk a számunkra
komoly
hátteret
jelentő
Hajnal
Fiókpatikával. Napi kapcsolatban vagyunk
Dr. Vetsey Körmendi Ágnes gyógyszerész
asszonnyal, és munkatársaival. Köszönet
illeti őket a folyamatos együttműködésért,
partnerségért.
Mint minden évben, idén is szót ejtek az
önkormányzat és a háziorvosi szolgálat
egymást
segítő
működéséről.
Az
önkormányzat továbbra is segíti a háziorvosi
szolgálatot a víz, gáz, és szemétdíj
átvállalásával, így a közüzemi díjak közül
csak az áramdíj marad a szolgálatra.
Továbbra is csak megköszönni tudom a
támogatást, amit viszonozni nem direkt
módon az önkormányzat, hanem a lakosság
felé tudok. Továbbra is térítésmentesen
biztosítjuk munkatársaimmal heti két
alkalommal (kedd, csütörtök reggel 9-ig) a
laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételt, a
nehezen mozgóknál a lakáson történő
vérvételeket is megoldjuk. Így betegeink
időt, fáradságot takarítanak meg.
A praxis tagjai részére a jogszabály szerint
térítésköteles tevékenységeket (védőoltások
beadása, igazolások, stb.) térítés nélkül végzem.
Szintén „jár” betegeimnek a pszichoterápiás
szakképzettségemből adódó pszichés támogatás,
szükség esetén pszichoterápiás ellátás.
Az elmúlt télen végre nem fáztunk a rendelőben,
köszönhetően
a
2014-es
ablakcserének.
Továbbra is problémát jelent az épületünk előtti
WWW.AGFALVA.HU
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járófolyosó állapota, ahol a járólapok nagy része
felfagyott, mozog. Örülünk, hogy polgármester
asszony tájékoztatása szerint a járófolyosó fölé
teljes hosszában előtetőt kapunk, ami védelmet
jelent az időjárás viszontagságai ellen.
Tudomásom szerint a ki9vitelezés már
folyamatban van. Köszönjük. Arról is
tájékoztatott polgármester asszony, hogy a
felfagyott járólapok cseréjénél nagyobb javításra
van szükség, sajnos, a betonalap is részleges
cserére szorul. Emiatt a közlekedőfolyosó
felújítása az ősz beköszönte miatt tavaszra
marad, de megvalósul. Ezért is köszönet illeti az
önkormányzatot, ide értve a nemzetiségi
önkormányzatot is, akik minden alkalommal
segítenek, ha tehetik. Remélhetőleg a felújítás
kapcsán az épület végén, a rendelőhöz közvetlen
kapcsolatot biztosító lépcső is megépítésre kerül.
Előző jelentésemben jeleztem, hogy nagy
hiányosságnak érzem, hogy bár van élő
kapcsolatunk
házi
betegápolást
nyújtó
szolgáltatóval, a rendelkezésünkre álló kapacitás
csak gyógytorna, és sebkötözés tevékenységre
korlátozódik. Jeleztem, hogy hatalmas segítség
lenne, ha az önkormányzat otthoni szociális
segítőt tudna alkalmazni. Örömömre szolgál,
hogy polgármester asszony tájékoztatása szerint
megteremtették a feltételeit egy napi négy órás
segítő státusz fenntartásának, és a megfelelő
munkaerő felderítése zajlik. Köszönet az
együttműködésért, a felvetett problémák pozitív
kezeléséért. Megjegyezném, körzeti nővérünk,
Horváthné Zimmerhansl Zsuzsanna a 2014.
évben 498 helyszíni betegellátást dokumentált,
úgy hiszem, ebből is nyilvánvaló, hogy efölött
további szociális feladatok ellátására igen
korlátozottak a lehetőségeink. Ezért mis nagy
segítség számunkra, és a rászorulók számára az
újonnan kialakítandó státusz. Meggyőződésem,
nagy igény lesz a szolgáltatásra.
Háttérintézményünkkel,
a
Soproni
Gyógyközponttal korrekt kapcsolatot ápolunk.
Nehézségeik (folyamatos munkaerő elvándorlás)
ellenére stabil háttért jelentenek számunkra. A
betegeink szakrendelői és kórházi ellátásának
dokumentációjába történő on-line betekintés
még nem napi valóság, de megvalósulása már
finisében van, jelenleg az adatokhoz való
hozzáférés még meglehetősen nehézkes, de
ebben hamarosan javulás várható.
Kapcsolatrendszerünkbe, és ellátási körünkbe
tartozik a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény
Pszichiátriai
Betegek
Otthona
is.
Itt
mellékállásban helyszíni ellátást is nyújtok, az
intézmény lakói kivétel nélkül, dolgozói
ÁGFALVI KRÓNIKA
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túlnyomórészt
a
praxisomba
tartoznak.
Kapcsolatunk jó, de mindennapos problémát
jelent, hogy a főnővéri státuszt betölteniük nem
sikerült, így a szervezettségben vannak
hiányosságok. A megbízott főnővér erejét
megfeszítve próbál úrrá lenni a problémákon.
Ezt az intézményt is jelentősen sújtja a
munkaerő-elvándorlás, és az általa kialakult
munkaerőhiány.

Műszerparkunk továbbra is kivételesen
gazdag. Korábban vásárolt készülékeink
rendelkezésre állnak. Az elmúlt évi
jelentésemben jelzett műszervásárlások
megtörténtek, két oxigénpalackunk van,
reduktorral.
Érvizsgáló
ultrahangos
készülékünket is korszerűbbre cseréltük.
Műszereinket
természetes
módon
rendszeresen használjuk.
A falu tulajdonában lévő defibrillátorokat e
hónapban
szervizeltetjük.
Nagy
hiányosságom a reanimációs tanfolyam
meghirdetésének
további
csúszása.
Igyekszem pótolni.
Szót kell ejtsek a háziorvosi szolgálat személyi
állományáról is. A szakszemélyzetben az elmúlt
évben némi változás következett be. Körzeti
asszisztens főállásban, napi 8 óra munkaidővel
Horváthné Zimmerhansl Zsuzsa, aki évek óta
megbízhatóan látja el feladatát a rendelőben és a
területen is. Negyed állásban továbbra is
alkalmazásunkban áll Nagy Andrea is, de
nemrég gyermeke született, jelenleg GYED-en
van. Takarítónk, Horváth Henrietta negyed
állásban alkalmazottunk. Ő még GYES-en van
ha gyermekápolási feladatai már lehetővé teszik,
visszavárjuk. Munkáját édesanyja vette át,
szintén negyed állásban, rá Henrietta
távollétének teljes idejében számítunk.
Be kell számolnom még a háziorvosi praxis
előző évi működését jelző sarokszámokról.
A praxis összlétszáma 2015 01.01-én 2029 volt,
993 férfi, 1036 nő, folyamatosan emelkedik.
Közülük 18 éven aluli 376 fő, 186 leány, 190
fiú. 294 65 év feletti páciensünk van, 173 nő,
121 férfi, közülük 78 nő és 32 férfi túl van 75.
életévén.
Mint előző jelentésemben írtam, ez csak az
„aktív” betegek száma, mert a két éven túl nem
jelentkezőket ki kell írnunk a praxisból.
Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy a falu
folyamatos növekedése miatt új betegként csak
ágfalvi lakosokat veszünk praxisba, mert nem
szeretnénk veszélyeztetni a területen élők
ellátáshoz jutásának lehetőségét. Ez alól a
WWW.AGFALVA.HU
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szabály alól csak akkor teszünk kivételt, ha
praxisunk tagjai kérik hozzátartozóik felvételét.
2014-ben 15631 orvos-beteg találkozást
dokumentáltunk, ebből 492 történt a betegek
lakásán. Mint korábban már jeleztem,
mindehhez 498 alkalommal látott el beteget
lakásán a körzeti ápoló.
A népbetegségként nyilvántartott magas
vérnyomásra, cukorbetegségre vonatkozóan
felderítettségi mutatóink érdemben nem
változtak, jelentősen meghaladják az országos
átlagot.
Továbbra is folytatjuk a vastagbél daganat
megelőzésére irányuló szűrő programunkat.
Sajnálatos módon az érdeklődés lanyhulni
látszik. Ezért ismételten felhívom a figyelmet
arra a tényre, hogy ezzel az egyszerű,
fájdalmatlan szűrővizsgálattal (széklet humán
vér kimutatás) jó pár életet menthetünk meg,
utalnék az előző jelentésemben már citált adatra,
miszerint 2013-ban több, mint 20 rákmegelőző
állapotot észleltünk, s ellátásukkal mentettünk
meg a vastagbélráktól. Felhívom a figyelmet,
hogy 2016-ban esedékes az első körben leszűrt,
és negatív eredményt kapott páciensek ismételt
szűrése. Remélem, ismét kellő számú érdeklődő
lesz. Mi felkészültünk a vizsgálatokra, s az
előzetes jelzések szerint továbbra is bent tudunk
maradni a szűrőprogramban.
Halálozási mutatóinkban változás nincs, bár az
egyelőre tisztázatlan hátterű, de egész
Európában észlelt, 2015 év eleji, a
megszokottnál nagyobb arányú halálozást mi is
észleltük
praxisunkban.
Szintén
torzítja
statisztikánkat a területen lévő szociális
otthonban történő halálozások viszonylag magas
száma. Mindezekkel együtt sem rosszabbak
halálozási mutatóink az országos átlagnál.
Szakmai életutam jelentősebb állomásait
legutóbb részleteztem, csak ismételni tudom:
Harmadik
ciklusban
vagyok
a
Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar
Családorvostani
Intézetének
oktató
háziorvosa, tutora. 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.
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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.
Fentiekben vázoltam az ágfalvi háziorvosi
alapellátás helyzetét az elmúlt évre vonatkozóan.
Kérem beszámolóm elfogadását. Mivel a
beszámolót napirendre tűző önkormányzati
testület ülés időpontjában távol leszek,
amennyiben kérdés merülne fel a beszámoló
kapcsán,
azt
kérem
e-mail
címemre:
jajrabajra@gmail.com
eljuttatni,
hogy
megválaszolhassam.
Ágfalva, 2015. szeptember 15.
Tisztelettel:
dr. Németh János

Tisztelt Ágfalviak
Az Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete, a hosszú
téli estékre, „hazai kurzus” néven
ismeretterjesztő előadás sorozatot indított
Ágfalván.
Az előadás sorozat elsősorban a szépkorúak
részére meghirdetett, de nyílt előadások,
ezért minden további érdeklődőt szeretettel
várunk, az előadó termek
befogadóképességének erejéig!
Az első előadás „unokáink iskolai
oktatása” –a vártnál kisebb létszámmal
ugyan, de sikeresen megtörtént. Ez úton is
köszönjük a kitűnő-, szemléltető előadást
Csernus Gábornénak az iskola megbízott
intézményvezetőjének.
 A további tervezett előadások:
GYSEV története, előadó: Krisch
Alfréd nyugalmazott vasutas
WWW.AGFALVA.HU
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Napközi Otthon terme
November19, csütörtök 16,30
 Advent 2015, előadó: Heinrichs
Eszter és Michael
Evangélikus gyülekezeti terem
December 10, csütörtök 16,30
 Faépítészet – fából készült
„csodás” szerkezetek, előadó: Dr.
Szabó Péter
Napközi Otthon terme
2016 Január 14, csütörtök 16,30
 „Szépkorúak egészség megőrzése”,
előadó: Dr. Hegedűs György
Napközi Otthon terme
2016 Február 04, csütörtök 16,30
 Kiskerti növénytermesztés, előadó:
(még nem rögzített)
Napközi Otthon terme
2016 Február 25, csütörtök 16,30
Az előadás sorozat változtatási jogát
fenntartjuk! Kérünk minden Tisztelt
érdeklődőt, hogy kísérje figyelemmel az
utcai hirdető táblákon is kihelyezésre kerülő
meghívókat.
Huszár Gyula egyesület elnöke
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JÖJJÖN EL! NÉZZE MEG!
PRÓBÁLJA KI!
Hogyan lehet megélezni fűrészláncot
1 perc alatt?
Melyik fűrész a legmegbízhatóbb?
Tényleg a STIHL és a Husqvarna a
legjobb?
Mire kell figyelni a fűrész
használatakor?
Mi a titka, hogy mindig „elsőre,
könnyen” beinduljon a fűrész?
Miért jó választás a FELCO
metszőolló?
Szakemberünk
szívesen
megválaszolja
kérdéseiket,
megmutatja
a
fűrészeket,
a
hasítófejszét és a metszőollót, amiket
ki is lehet próbálni. Munkavédelmi
kesztyűt, védősisakot mi biztosítunk.
A tesztelők között 1 db fűrészláncot
+ 1db 2 literes láncolajat sorsolunk
ki!

MEGHÍVÓ
FŰRÉSZBEMUTATÓRA
Szervezők:
MÁRK TEAM GÉPSZAKÜZLET
Sopron, Balfi u. 96.
KÖZSÉGI SPORTKÖR ÁGFALVA
Helyszín:
ÁGFALVI FOCIPÁLYA
Időpont:
2015. november 14-én, 13.30 – 15.30
óra között
ÁGFALVI KRÓNIKA

Hozza magával fűrészét!
Ingyenesen beállítjuk a
fordulatszámot!
A Sportpálya büféjében forralt
borral és pogácsával várunk
minden érdeklődőt!
Schattendorfban szerepelt a
Morgenröte Énekkar
A schattendorfi énekkarral évek óta szoros
barátságot ápolunk. A régi időkben már
együtt piknikeztünk a határon, amikor még
sorompó választott el bennünket.
Idén
szeptember
20-án
ünnepelték
fennállásuk 35 éves jubileumát, ahova a
Morgenröte Énekkar is meghívást kapott.
WWW.AGFALVA.HU
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Szereplésünk előtt megemlékeztek a több
évtizedes barátságunkról, és tisztelettel
adóztak Böhm András emlékének.
A jubileumi műsoron vendégszerepelt a
pöttelsdorfi énekkar is. A rendezvény vidám
közös énekléssel zárult.
Kirchknopf Károlyné

Fotó: Vargáné Plöchl Ilona

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség alkalmai
novemberben
A hónap igéje:
„Könyörüljetek azokon, akik kételkednek.” (Júd
1,22)
„Erbarmt euch derer, die zweifeln.” (Jud 1,22)
November elsején vasárnap 9-kor német nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Ugyanezen a napon 17 órakor a temetőben lesz
halottak napi megemlékezés.
November 3-án, kedden 9.30-kor a pszichiátriai
betegek otthonában tartunk halottak napi
megemlékezést.
November 6-án, pénteken 17 órától
konfirmációs
oktatást
tartunk.
November 8-án, vasárnap 9 órakor aratási
hálaadó családi istentisztelet lesz.
November 13-án, pénteken 16 órától bibliaóra
lesz
a
gyülekezeti
teremben.
November 14-én, szombaton 17 órakor angol
nyelvű „Thanks giving” - istentiszteletet és
szeretetvendégséget tartunk Bánfalván.
November 15-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletre várunk
szeretettel mindenkit. Az istentisztelet után
ÁGFALVI KRÓNIKA
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esperesjelölő presbiteri gyűlést és presbiterjelölő
közgyűlést tartunk.
November 19-én, csütörtökön 15 órakor
„Gemeindenachmittag”-ra várjuk a németajkú
híveket a gyülekezeti terembe.
November 21-én, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
November 21-én 17 órától ifjúsági estre várjuk
gyülekezetünk konfirmandusait és konfirmált
fiataljait.
November 22-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz.
November 27-29. között gyülekezeti hétvégét
szervezünk Révfülöpre az evangélikus oktatási
központba, amelynek ára – teljes ellátással –
12.500 forint. Aki szívesen eljönne, hogy együtt
gondolkodjon presbitérimunkkal a gyülekezet
jelenéről, jövőjéről, gondjairól és örömeiről, azt
szeretettel várjuk. (Legkésőbb november 20-ig
várjuk a jelentkezéseket.)
November 29-én, vasárnap 9 órakor advent
első vasárnapján magyar nyelvű istentisztelet
lesz. (Immár a jól fűtött gyülekezeti teremben.)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit
felekezeti hovatartozástól függetlenül. A
programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Köszönjük, hogy adományaikkal és az
egyházfenntartói
járulék
befizetésével
támogatták az idén is közösségünket. Aki nem
fizetett 2015-ben egyházfenntartói járulékot, az
kérjük tegye meg! Az adó befizethető a lelkészi
hivatalban, Stadler Károlynénál és Prinner
Mátyásnénál. Vagy pedig átutalható az alábbi
számlaszámra:
Magyarországról: 11737083-20095187 OTP
Sopron
Külföldről: HU651173708320095187-00000000
OTPVHUHB
Az egyházfenntartói járulék összege – egy évre –
a keresőknek 5000 forint, a nyugdíjasoknak
pedig 4000 forint.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
lelkészek
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N O V E M B E R

Megjelent a 2016-os ágfalvi naptár
Kránitz Roland természetfotós képeivel
illusztrálva,
mely 1800,- Ft-ért megvásárolható az alábbi
helyeken:
Ágfalva Községi Önkormányzat, Soproni u.
3.
Váci Mihály Általános Iskola, Váci Mihály
u. 1.
Napsugár Óvoda, Fő utca 1.
Rajka és Vidéke Takarék szövetkezet, Fő
utca 74.

Készült ART-COPY nyomda

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

ÁGFALVI KRÓNIKA
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