ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 8. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

MEGHÍVÓ
Ágfalva Községi
Önkormányzata nevében
sok szeretettel meghívok
minden kedves Ágfalvi
Lakost és Ágfalvához kötődő Polgárt,
Településképi
településképi
fórumára

arculati kézikönyv és
rendelet
egyeztetési

2017. AUGUSZTUS

elhelyezhetik az Ágfalvi Fogadónál, és a
Kisalföldi Takarék Szövetkezet előtti téren.
Köszönjük türelmüket!
Pék Zsuzsanna
polgármester

PAPKERT JÁTSZÓTÉR

Időpont: 2017. augusztus 2. 17:00
Helyszín: Ágfalvi Fogadó (9423 Ágfalva,
Daágh utca 1.)
Program:
• Köszöntő
• Főépítészi ismertető az arculati
kézikönyvről és a településképi
rendeletről
• Fórum
Pék Zsuzsanna
polgármester

TÁJÉKOZTATJUK A
TISZTELT LAKOSSÁGOT,
hogy a Gyógy utca burkolatának felújítása
hamarosan elkezdődik. Megkérem az érintett
szomszédos utcákban (Brennbergi u., Patak
u., Hegy u.) lakókat, hogy autóikkal a
közlekedési
útvonalakra,
útkereszteződésekre ne parkoljanak, mert
akadályozzák a munkagépek forgalmát. A
Gyógy és a Brennbergi utcában lakó
autótulajdonosok részére a liget utcában két
helyen jelöltünk ki parkolási lehetőséget a
munkálatok idejére, melyeket táblákkal
jelöltünk meg. Ezen felül autóikat

Fotó: Csoltói József
A Papkert Játszótér kisgyermek homokozója
az Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával egy
pavilonnal bővült, hogy a nyári melegben
árnyékot nyújtson az ott játszó
gyermekeknek, és szüleiknek.
Köszönjük!

TÉGED IS VÁR, AZ
ÁGFALVI KÖNYVTÁR!
Ágfalvi Községi Könyvtárunk a (KSZR)
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
tagjaként, egy éve működik, mint könyvtári
információs és közösségi hely az
egészségház épületében (Ágfalva, Soproni u.
18.).
Új kiadványokkal folyamatosan bővülő
állományunkból kedvükre válogathatnak a
könyvtárba beiratkozott kedves érdeklődők.
Az idei évtől olvashatók nálunk a Magyar
Krónika, National Geographic, Blikk Nők
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Otthon és Kert, Csodakert magazin,
Kertbarát magazin, Barkácsötletek magazin,
Ötlet
Mozaik,
Praktika
magazin,
Ezermester, Honismeret, 5 Perc Angol
magazin, Természet BÚVÁR magazin
időszaki kiadványok.
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Járuljon Ön is hozzá helytörténeti
gyűjteményünk
gyarapításához
felajánlásaival, mely ez idáig az Ágfalvi
Krónika havilap megjelent számaiból,
népszokásaink és ünnepeink felvételeiből,
hagyományőrző csoportjaink megjelent CD,
DVD kiadványaiból áll.

Fotó: Csoltói József
A Nemzeti Könyvtár sorozat új könyvekkel
bővülő példányai magyar írók, hősök, tájak,
mesék, ízek, ritkaságok, ünnepek rovatai
érdekes családi olvasmánytárt kínálnak
minden korosztálynak.
Szépirodalmi
könyveink
mellett
megtalálhatóak
a
felkapott
ifjúsági
kiadványok Daren Shan, Dan Brown írásai,
gyermekkönyveink között válogathatnak a
kedvelt Ringató sorozatból CD melléklettel,
Boribon, Bogyó és Babóca, Rumini, Bori,
valamint gyermek ismeretterjesztő „Mi
Micsoda” sorozat könyveinkből.
Olvasmányos és szórakoztató tartalmú
művek szerzői közül ajánljuk többek között
Márai Sándor, Schäffer Erzsébet, Lőrinc L.
László, Stephen King, Jeffrey Archer, Ken
Follett
kiadványait.
Romantikus
és
sikerkönyveink könnyed kikapcsolódást
nyújtanak
utazáshoz,
strandoláshoz
egyaránt.
A „Gasztro Angyal”-Borbás Marcsi, és
Frank Júlia válogatott receptjeit ajánlom a
gasztronómiát kedvelőknek, de a kertbarátok
is találnak érdekességeket polcainkon.
Nemzetiségi ellátásban német nyelvű
könyvek
várják
könyvtárunkban
az
érdeklődőket, külföldi munkavállalóknak
hasznos lehet az „Életmentő német” sorozat,
elektronikus kiadványok közül a „Legendák
nyomában” DVD sorozatunkat ajánlom
figyelmükbe.
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Fotó: Csoltói József
Adomány
könyveinkből
válogassanak
kedvükre a „könyvmegállókban” a Luther
téri és a Fő utcai buszmegállókban, s
amelyik megtetszik, haza is vihetik. A
könyvmegállók július közepétől működnek
újra, a készlet erejéig folyamatosan töltjük
fel a polcokat, ám szabadság ideje alatt ez a
közkedvelt szolgáltatás szünetel.

WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 7 . A U G U S Z T U S

ÁGFALVI KRÓNIKA

Látogasson el Ön is honlapunkra
www.agfalva.hu intézmények, könyvtár
linken megtalálható elektronikus
adatbázisunk, ahol megtekinthetik a
készleten lévő régi és új
könyvállományunkat, gyorskereső felületén
címre, vagy szerzőre egyaránt
rákereshetnek,
KSZR Ágfalva
felületen
tájékozódhatnak
rendezvényeinkről
is.
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vagyok rájuk,
méltón
képviselték az
ágfalvi iskolát.
Remélem jól
érezték
magukat.
Köszönöm a szülőknek, hogy lehetővé tették
gyermekük számára a táborozást.”
Csernus Gáborné Kriszta néni ☺

Beiratkozás után
Ágfalviaknak a könyvtárhasználat és
kölcsönzés ingyenes!
Könyvtárunk az alábbi időpontban várja
látogatóit:
Hétfő:
13-17 óráig
Csütörtök
8-12 óráig
Csoltói József

NÉMET NYELVI TÁBOR
AUSZTRIÁBAN,
A SZOMSZÉDOS
SCHATTENDORF-BAN.
2017. júliusában 14. alkalommal szerveztek
a szomszédos Schattendorfban német nyelvi
tábort, 3. és 4. osztályos tanulók részére. A
táborban az osztrák gyerekek mellett
iskolánk
3
tanulója
is
lehetőséget
kapott,
hogy
egy
héten
keresztül
gyarapítsa
német
nyelvtudását, valamint élményeket és
barátokat szerezzen (Tarpai Annabell,
Tarpai Esther és Bujdosó Dorina). Kriszta
néni is évek óta a tábor szervezője és
résztvevője,: „Nagy örömömre szolgált,
hogy immár 3. alkalommal iskolánkból is
eljuthattak tanulók a táborba. Büszke
ÁGFALVI KRÓNIKA

KEDVES SZÜLŐK!
KEDVES GYEREKEK!
Az iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalókat
augusztus közepétől
megtalálhatják/játok
iskolánk honlapján!
(www.agfalvisuli.hu)

Mindenkinek további
jó pihenést, kellemes
szünidőt kívánunk!
Csernus Gáborné Kriszta néni

Kedves Kismamák, Anyukák
és Gyermekek!
2017.Augusztus 14-től augusztus 24-ig
szabadságon leszek!
Helyettesem Csukovitsné Lovász Erzsébet
harkai kolléganő. Sürgős esetben elérhető a
WWW.AGFALVA.HU
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06/70 6355447-es mobiltelefonszámon.
Védőnői tanácsadás a távollétem ideje alatt
2017.08.18-án pénteken lesz 10 órától 12
óráig.
2017. augusztus 25-én pénteken már
megtalálható leszek a védőnői tanácsadóban.
Szép nyarat kívánok mindenkinek!
Magyarné Artner Hajnalka védőnő

Szoptatás Világnapja
"Óh, milyen csodálatos
ajándék,
Az életet, megnyugvást adó
meleg folyadék.
A női lét csodája, mellén
nyugszik meg babája..."

•

•

Augusztus 1-jét 1992-ben
nyilvánították a Szoptatás Világnapjának.

Miért is ünneplésre méltó a szoptatás és
az anyatej? Lássuk
a tényeket,
érdekességeket:
•
A legtökéletesebb, legkönnyebben
emészthető táplálék a csecsemők
számára, mert tökéletes arányban
találhatók meg benne az alkotóelemek.
•
Az
előtej
(kolosztrum)
immunanyagban bővelkedik, mely segíti
a magzatszurok ürülését, és ezáltal az
élettani sárgaság is enyhébb lefolyású
lehet.
•
A WHO ajánlása szerint az első hat
hónapban a kizárólagos szoptatás
ajánlott, majd megfelelő hozzátáplálás
mellett folytatható a gyermek két éves
koráig vagy még tovább. Az ajánlás oka,
hogy egy hat hónapnál fiatalabb
csecsemő emésztőrendszere nem áll
készen más táplálék feldolgozására, és
kb. két éves korában erősödik meg az
immunrendszere
annyira,
hogy
boldoguljon az anyatej védő hatása nélkül
is.
•
Csodálatos módon az anyatej
ÁGFALVI KRÓNIKA

•

•
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összetétele
mindig
a
csecsemő,
kisgyermek igényeihez igazodik, bármely
életkorban! Koraszülött babánál éppúgy,
mint egy két éves kor feletti gyermek
esetében! Az anyatej minősége soha nem
romlik, nem lesz híg és elvizesedett, vagy
kevésbé tápláló, mindig pont olyan,
amilyennek lennie kell!
Az anyatej megfelelhet egy komplett
étkezésnek is, hiszen a szopás elején ürül
a hígabb, szomjoltó tej („leves”), és
később ürül a sűrűbb, laktatóbb tej
(„főzelék”).
A szoptatás valóban véd egyes
betegségek ellen, de ez nem azt jelenti,
hogy az anyatejes babák soha nem
lesznek
betegek.
Ám
lényegesen
kevesebbszer dőlnek ágynak ill. gyorsabb
lefolyásúak ezen betegségek.
A szoptatás csökkenti a gyermek
hízási hajlamát. Ennek oka, hogy az
igény szerint szopizható gyermek, baba
maga jelez, ha éhes vagy szomjas és nm
egy rajta kívül álló rend szabályozza ezen
mechanizmusait. Annyit és akkor
fogyaszt, amennyit és amikor szeretné.
A szoptatás hatással van a fogazatra
is, hiszen a szopómozgás „dolgoztatja” az
arc izmait is, alakítja a fogazatot.
Pszichés
megközelítésben
a
szoptatással automatikusan teljesülnek a
baba igényei: biztonságérzet, szoros
testkontaktus, érintés, szemkontaktus,
válaszkészség alakulása, melyek mind a
kötődést segítik elő, nem beszélve az
anyatejben megtalálható számos nyugtató
hatású anyagról, melyek az édesanyára
ugyanúgy hatnak, ezzel megkönnyítve a
babára hangolódást és az éjszakai
pihenést, visszaalvást. Tévhit, hogy az
igény szerinti szoptatás biztosításával a
baba elrontható! Épp ellenkezőleg: ezen
WWW.AGFALVA.HU
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igény
biztosításával
a
babában
megerősítjük a személyes lét érzését,
hogy vesszük jelzéseit, megfelelően
válaszolunk rá, erősítjük önállóságának
fejlődését, hiszen saját, személyes teret
kapott,
melyben
kiteljesedhet.
Természetesen idővel átalakul a teljes
odaadás, jönnek a kompromisszumok,
határok kijelölései, de abban biztosak
lehetünk, hogy a válaszkész gondozás a
legkiteljesítőbb forma ahhoz, hogy a baba
kiegyensúlyozott, harmonikus, önálló
nagy gyerek és később felnőtt legyen!
•
A
szoptatás
az
egyik
legkézenfekvőbb,
leghatásosabb
megnyugvást adó segítség újszülöttként,
mikor a biztonságot adó, meleg,
félhomályos, szűk kuckóból kibújik a
zajos, hol hideg-hol meleg, fényes, tág
külvilágba, majd később a nyugtalan
éjszakákon, a fogzás fájdalmaiban, a
szeparációs szorongás alatt azután a
dackorszak nagyon nehéz időszakában,
vagy egy-egy nagyobb esés, sebesülés
szerzésekor, egészen addig, míg babának,
gyermeknek és édesanyjának ez örömet
okoz. A nagy átlagot nézve a babák, ha
rájuk van bízva a döntés, két és négy éves
koruk közt választják el magukat. Ahhoz,
hogy a gondozás később is válaszkész és
szeretetteljes maradhasson, a saját
határainkat is ismernünk kell! Ha nekünk
már teher a szoptatás, hosszabb ideje nem
hoz már pozitív érzést, hanem épp
ellenkezőleg, lépni kell, szeretettel és
türelemmel
kell
a
fokozatos
elválasztáshoz fordulni!
•
Nem mehetünk el a szoptatás
édesanyára tett hatásai mellett: szülés
után segíti a méh összehúzódását,
csökken a mell- és petefészekrák esélye,
sőt, a csontrák esélyét is csökkenti, és
ÁGFALVI KRÓNIKA
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nem utolsósorban a kötődés kialakulását
az anyában is megfelelően alakítja.
•
Láthatjuk, hogy a szoptatás nem
pusztán a baba megetetéséről szól, ez
testi-lelki táplálék, mely hosszútávon fejti
ki hatását! Egy természetes út, mely
lehet, hogy kicsit nehezen követhető egy
mesterkélt, rohanó világban, ám a
bizonyos belső hangra hallgatva, és
valódi
segítséget
igénybe
véve
kellemesen követhető, kis nyugalomszigetet teremtve ezzel a babánknak és
így magunknak is, ezáltal párunknak is.
•
Természetesen nincs arról szó, hogy
aki nem szoptat, rossz anya lenne! Ám ha
nem szoptatunk, tudatosabb figyelmet
kell fordítani a testkontaktusra, érintésre,
összebújásra!
A Szoptatás Világnapja alkalmából
szeretném én is köszönteni itt Ágfalván az
édesanyákat!
Ezért szeretettel várok mindenkit augusztus
végén (kismamákat, szoptató és nem
szoptató
anyukákat
és
babáikat,
gyermekeket) egy baba-mama klubba!
Töltsünk együtt egy kis időt, beszélgessünk,
együtt minden könnyebb! A baba-mama
klub
pontos
időpontjáról
illetve
programjáról a későbbiekben minden
anyukának meghívót küldök majd!
Magyarné Artner Hajnalka védőnő

TAKARÉKOS HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI ADÓK
BEFIZETÉSE
A 2017. évi Önkormányzati adók –
kommunális, - gépjármű,- iparűzési,- és pótlék –
II. félévi befizetéseinek határideje 2017. szept.
15-e.
A Kisalföld Takarék Szövetkezet
Ágfalva Kirendeltsége lehetőséget biztosít a
„sárga csekkek” önkormányzati számlákra
történő befizetéseire. Mivel az Önkormányzat
bankunknál vezeti a számláit, ezért a nálunk
történő befizetések ingyenesek és azonnal
WWW.AGFALVA.HU
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jóváíródnak a számlákon, így nem keletkezik
késedelmi pótlék, ha a befizetési határidő utolsó
napján történik meg a befizetés.
Az adók II. félévi befizetési

határideje: 2017. szeptember 15.
Fizesse be nálunk csekkjeit, hiszen
ingyenes parkolási lehetőséggel és kényelmes,
gyors kiszolgálással várjuk kedves Ügyfeleinket
Ágfalva Kirendeltségen!
Pénztári nyitva tartásunk:
Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök
7.30 – 15.30
Péntek 7.30 – 13.00
Kisalföld Takarék Szövetkezet
Ágfalva Kirendeltsége
9423 Ágfalva Fő u. 74.
99/524-016
30/495 5431
agfalva@kisalfoldtakarek.hu

TISZTELT ÁGFALVI
LAKOSOK!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017. augusztus 14. és 2017.
augusztus 18. között
igazgatási szünet miatt
az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban az

ügyfélfogadás szünetel.
Szováti Júlia
jegyző

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
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