
Ostffyasszonyfa, 2016. december 22.

Az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány kiadványa

Az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány kuratóriuma nevében kívánom, hogy a Királyok méltósága, az angyalok 
tisztasága, a pásztorok egyszerűsége ragyogja be a karácsonyt, és adjon erőt az új esztendőhöz!

Harasztovics Tímea

Megszólal sok apró csengő.
Érces hangjuk lágyan zengő.
Azt zenélik minden ágon:
Karácsony van a Világon.

Szent karácsony éjjelén
táncot jár a gyertyafény.
Meghittség, és szeretet
melengeti szívedet.

(Mentovics Éva: Szent karácsony éjjelén)

Karácsonyi köszöntő
Nagy örömöt hirdet az Úrnak Angyala,
Ma vagyon az áldott Karácsonynak napja.
Elküldötté Isten Ő egyszülött Fiát,
Az emberi nemzet Megszabadítóját.

Kívánom érjenek sok jeles napokat,
Béke, öröm között töltsék el azokat.
Ragyogjon házukon a Jézus Csillaga,
Annak fényét homály sohase borítsa.

A „siető” évnek utolsó napjai,
Közeledő Új Év minden szakaszai,
Sok örömöt, áldást hozzanak Reájuk
Kedveseim nékik ezeket kívánom!

Áldást hozzon rájuk az Új Év kezdete,
Annak minden napja, áldás közt folyjon le.
A Jézus nevében zárják be az évet,
Én tiszta szívemből kívánom ezeket.
(Horváth Vincéné gyűjtéséből, Ostffyasszonyfa)



2 Offai Hírmondó

A hivatali teendőket az elmúlt évhez ha-
sonlóan az idén is a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el Ostffyasz-
szonyfán. Kirendeltségeként, egy fő ügyinté-
zővel fogadja a hét minden munka napján az 
ügyfeleket. Keddi napokon pedig a pénzügyi 
dolgokkal lehet megkeresni munkatársunkat.

Farkas Gábor jegyző Úr és Szücs Andrea 
aljegyző Asszony havonta egy alkalommal 
tart fogadó órát, de természetesen, időpont 
egyeztetést követően mindenkinek állunk 
rendelkezésére, hogy az aktuális ügyeit in-
tézhesse.

Önkormányzati feladatellátás: Az óvo-
da fenntartást, gyermekétkeztetést, valamint 
a művelődési ház üzemeltetését az Ostffyasz-
szonyfai Petőfi  Sándor Általános Művelődési 
Központ látja el. Önkormányzatunk az állami 
normatívákon felül biztosítja az anyagi forrá-
sokat a feladatok ellátásához.

Egészségügyi alapellátás: Háziorvos hi-
ányában helyettesítő orvos alkalmazásával 
tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Sajnos így, 
csak heti két alkalommal van rendelési idő, 
ami a tapasztalatok szerint nem elegendő. 
Ezért továbbra is az a célunk, hogy mielőbb 
megfelelő orvost találjunk. Védőnő jelenleg 
GYES-en van gyermekével. Távollétében a 
munkát teljes munkaidőben, következő év 
április 7-ig Radicsné Busznyák Henrietta vé-
dőnő látja el. Mindkét szolgáltatás költségeit 
az Országos Egészségügyi Pénztár által biz-
tosított anyagi keretből tudjuk fi nanszírozni.

Közfoglalkoztatás: Önkormányzatunk 
számára az ún. hosszú közfoglalkoztatás tud 
eredményesen működni tapasztalataink sze-
rint, mert az alkalmazottak munkájára bár 
határozott időre, de hosszabb távon tudunk 
számítani. Jelenben 8 főt foglalkoztatunk 
ebből: település karbantartásban 4fő, intéz-
mények takarításában 2 fő, étkeztetésben 1fő, 
valamint óvodai munkában 1 fő áll alkalma-
zásban.

Úgy gondolom, a közfoglalkoztatottak 
munkája nagyban segíti önkormányzati fel-
adataink elvégzését. Mindezek mellett alkal-
mazottanként 100 ezer Ft értékben kis értékű 
eszköz beszerzést tudtunk megvalósítani pl. 
motoros kaszát, porszívót, kéziszerszámokat, 
munkaruhát, stb. A Nemzeti Művelődési In-
tézet jóvoltából 1 fő kulturális közfoglalkoz-
tatott segíti a művelődési ház programjainak 
megszervezését, valamint lebonyolítását. 
Személyi változások történtek az év során: 
két munkatársunk nyugdíjba vonult. Helyük-
re nem vettünk fel senkit, jelenleg az ő mun-
kájukat is közfoglalkoztatottak végzik.

Egy fő település karbantartónk munka-
szerződésének közösmegegyezéssel történő 
felmondását kérte február 29-ével. A meghir-
detett álláshelyre 1 fő nyújtott be pályázatot, 
vele határozatlan időre kötöttünk közalkal-
mazotti munkaszerződést.

Költségvetési rendeletünk elfogadását kö-
vetően az egyik legfontosabb feladatunk volt 
a tavasz folyamán, településünk fejlesztési 
koncepciójának megfelelően a megnyíló pá-
lyázati lehetőségek igénybe vétele.

A Terület-és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) kiírásában több pályá-
zatot is benyújtottunk.

1.) A település környezetvédelmi infra-
struktúrájának fejlesztése címén, a belte-
rületi csapadékvíz elvezetésére adtunk be 
pályázatot 65 millió forint összköltségben. 
Eredményes elbírálás esetén megvalósulhat 
az Óhegyi, Akác, Kemenes, Újvilág utcák-
nak, valamint a Kossuth utca temető és Baj-
csy utca közötti szakaszának felújítása.

2.) Az Egészségügyi alapellátás infra-
struktúrájának fejlesztése címén a védőnői 
épület külső-belső felújítására és bővítésére 
adtunk be pályázatot. A kivitelezés során 
megvalósulhat a külső homlokzat felújítása, 
a tető fedésének cseréje, belső átalakítás bő-
vítéssel, megújuló energia alkalmazásával, 
energiahatékonyság fejlesztése.

3.) A Foglalkoztatás és életminőség ja-
vítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 
tárgyában az óvoda épületének külső-belső 
felújítására, akadálymentesítésére, ener-
giahatékonyság növelésére nyújtottunk be 
pályázatot.

A pályázatok elbírálása még folyamatban 
van, várhatóan a következő év elején szület-
het döntés.

A Belügyminisztérium által Feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatására is 
pályáztunk:

1.) A TOP-os pályázattal párhuzamosan 
óvoda felújítására 40 millió forint összkölt-
ségben (melyből 10 millió forint saját for-
rás) adtunk be támogatási kérelmet.

2.) Belterületi utak burkolatának felújí-
tására 22 millió forint összköltségben, 7,7 
millió forint önerővel (Táncsics és Ady ut-
cák).

Ezen pályázati kiírás elbírálása megtör-
tént, melynek eredményeképpen az óvoda 
felújítására kaptunk anyagi forrást.

Egészség Sportpark Program kiírásában 
pályáztunk D-típusú, 150 m2 alapterületű 
kültéri sportpark létrehozására. Ez szintén 
elbírálás alatt áll. Pozitív döntés esetén, a ját-
szótéren kerül kivitelezésre.

Az év végén megjelent Vidékfejlesztési 
Program pályázatai is ígérnek lehetősége-
ket számunkra.

Tervezzük:
– a külterületi közutak felújítására kiírt 

pályázatban a 085. hrsz-ú közút részleges 
(kb. 450 m) felújítását,

– külterületi utak karbantartásához, javí-
tásához erő-és munkagépek beszerzését,

– közétkeztetés fejlesztése (napközi épü-
letének külső-belső felújítása, eszközbeszer-
zés).

ÖNERŐS BERUHÁZÁSAINK
AZ ÉV FOLYAMÁN

– A zöldterület karbantartás hatékonysá-
gának növelése érdekében MTD típusú fű-
nyírótraktort vásároltunk 650 e Ft értékben.

– A napközi étkezőjének külső-belső fel-
újítása (tetőfedés javítása, ereszcsatorna cse-
réje, belső homlokzat festése, burkolása, étel-
kiadó pult kialakítása) 2,9 millió Ft értékben.

– Az általános iskola épületén a tetőfedés 
javítása, ereszcsatorna, valamint az ablakpár-
kányok cseréje 450.000 Ft értékben.

– Táncsics u., valamint a Bajcsy és Tán-
csics utcákat összekötő útszakasz burkolatá-
nak felújítása az Ép-Út 2000. Kft. kivitelezé-
sében 15,6 millió Ft értékben.

– Március 15. tér kátyúzási, aszfaltozási 
munkálatai 530.000 Ft összegben.

Immár második éve veszünk részt a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázaton. A kiírásra 
három fő nyújtott be sikeres pályázatot, akik 
5000 Ft/fő/hó önkormányzati támogatásban 
részesülnek.

Fontos számunkra a civil szervezetek tá-
mogatása. Önkormányzatunk az év során az 
alábbi egyesületeket támogatta: Ostffyasz-
szonyfai Hadifogoly temető és Hadisírgon-
dozó Egyesület, SághegyLeader Egyesület, 
Sághegy és Térsége Turisztikai Egyesület, 
továbbá Ostffyasszonyfai Sportegyesület.

Ostffyasszonyfa Község Képviselő-testü-
lete jelenleg háromféle helyi adót működtet: 
iparűzési adó, magánszemélyek kommunális 
adója és idegenforgalmi adó.

Az Iparűzési adó mértéke 2013. január 
1. napjától az adóalap 2%-ra. A törvény által 
kivethető maximális mérték 2%. Az adóala-
nyok száma 2015-ben 93 db, 2016-ban 94 
db volt. Az adóalanyok árbevétele 8%-os 
növekedést mutat, a kivetett adó összegében 
az előző évhez viszonyítva 4%-os növekedés 
tapasztalható. Állandó jellegű iparűzési adó-
ból 2016. évben 35.174.232 Ft folyt be. Ide-
iglenes építőipari tevékenységből 2016-ben 
720.000 Ft bevételünk volt. Ebből a bevétel-
ből túlfi zetésként 281.650 Ft az adózóknak 
visszautalásra került. Az 2016. évi pénzügyi 
tervben iparűzési adó bevételként 33 millió 
forintot tervezett az önkormányzat. A befolyt 
iparűzési adó működési célú bevételnek szá-
mít, azaz fedezetül szolgál az intézmények 
működési kiadásaihoz.

Magánszemélyek kommunális adójá-
nak mértéke 2013. január 1. napjától laká-
sok és lakásbérleti jogviszonyok után 5000  
Ft, építési telkek után 3000 Ft. Helyi rende-

Önkormányzati hírek
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letünkben mentességet nem állapított meg a 
testület. Az adózók, az adótárgyak száma mi-
nimálisan változott. Ezen adónemből 2016. 
évben 1.833.085 Ft folyt be. 2016-ben 1800 
eFt bevételt tervezett az önkormányzat. A 
befolyt összeg fejlesztési feladatok forrásául 
szolgál.

Idegenforgalmi adó: Ostffyasszonyfa 
község illetékességi területén 2013. január 1. 
napjától került bevezetésre az idegenforgal-
mi adó, melynek mértéke vendégéjszakán-
ként 300 Ft. Az adónem a Pannónia Ringen 
lévő vendégek megadóztatása érdekében 
lett bevezetve, máshonnan nem is várha-
tunk bevételt. Idegenforgalmi adóból 2016-
ben 1.077.000 Ft folyt be. A költségvetésbe 
1 millió Ft bevétel lett betervezve.

A fentieken túl az önkormányzati adó-
hatóság végzi a gépjárművek adóztatásával, 
valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos, 
illetőleg egyéb adóhatósági feladatokat is.

A gépjárműadó a gépjárműadó törvény-
ben kerül szabályozásra, úgynevezett áten-
gedett központi adó. 2013. január 1. napjától 
a beszedett gépjárműadó 60%-át a központi 
költségvetésnek kell átutalni, az önkormány-
zatnál csak a beszedett adó 40%-a marad. 
Az adóztatás alapja a központi hatósági nyil-
vántartás. Az előző évhez képest az adózók 
száma az adótárgyak száma minimálisan 
emelkedett a kivetett adó összege viszont 
csökkent. Az adómentesség a súlyos moz-
gáskorlátozott adóalany által üzemeltetett 
személygépkocsi után 13.000 Ft/év adótehe-
rig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell 
fi zetni. Ostffyasszonyfán a mentességben 
részesülők száma 2015-ben 5 fő 2016-ban 4 
fő volt. A gépjárműadó mértéke személygép-
kocsik esetén 2010. január 1. óta változatlan, 
a légrugós tehergépjárművek adója 2015. 
január 1-jétől 100 kg-ként 1.200 Ft-ról 850 
Ft-ra csökkent. 2016. január 1-jétől jelentő-
sen emelkedett a nyerges vontatók adója a 
félpótkocsik viszont adómentesek lettek. A 
pénzügyi tervben 2100 e-Ft-ot terveztünk, a 
bevételi terv teljesítve van, a költségvetésnek 
2.149.864 Ft lett átutalva.

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasz-
tóknak kell fi zetni, akik nem kötöttek rá a 
község szennyvízcsatornájára. Az 50 m3 víz-
fogyasztás alatti magánszemély adóalanyok 
mentesülnek a díj fi zetése alól. 2012. február 
1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának 
mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változott. 
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési 
díj Kth.12. §. (2) szerinti alapja, az egység-
díj, valamint a település közigazgatási terü-
letére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
(3) határozza meg. Így Ostffyasszonyfán 
2012. február 1. napjától a talajterhelési 
díj mértéke 3600 Ft/m3. Ostffyasszonyfán 
2016-ban 3 vállalkozás és 2 magánszemély 
kötelezett talajterhelési díj fi zetésére 291.600 
Ft összegben, amely teljes egészében be is 
folyt az önkormányzat számlájára. A pénz-
ügyi tervben ebből a bevételből nem tervez-

Helyi iparűzési adó 2015. 2016.
Összes tevékenység árbevétele 3.316.190.208 3.250.401.530
Adóalap 1.873.622.354 1.935.890.922
Alapadó 37.724.449 38.717.820
Számolt adó 37.115.400 38.028.500
Aktív év adóelőleg 36.047.050 37.759.550
Helyesbített folyó évi terhelés 36.921.100 38.103.550
Adószámlára befi zetett adó 37.663.424 35.174.232
Visszatérítés előző évi befi zetésből 278.250 281.650 
Teljesítés %-a 102 92,3

tünk bevételt.
Jövedéki adó: 2015. január 1-jétől a pá-

linkafőző berendezéssel rendelkező magán-
személyeknek az önkormányzat felé beje-
lentési kötelezettsége van. 2015-ben 1000 Ft 
átalányadó megfi zetésével 86 liter pálinkát 
lehetett főzni. Ostffyasszonyfán 5 fő jelentett 
be berendezést, közülük 2 fő adott bevallást 
és fi zette meg az 1000–1000 Ft adót. 2016. 
január 1. napjától a főzni kívánt mennyiség-

nek megfelelő párlatjegyet a NAV-nál kell 
beszerezni 700 Ft/l áron, ígyaz önkormány-
zat felé nem kell adót fi zetni. Ugyanakkor a 
bejelentési kötelezettség továbbra is fenn áll.

Önkormányzatunk képviselő-testülete 
köszöni az adózók jogkövető magatartását, 
akik ezzel hozzájárulnak a település költség-
vetésének bevételeihez, ezáltal lehetőséget 
biztosítva a kiegyensúlyozott működéshez és 
tervezett fejlesztéseink megvalósításához.

Magánszemélyek kommunális adója 2015. 2016. 
Adózók száma /fő/: 344 345
Kivetési/bevallási irat száma /db/: 374 376
Összes alapadó /Ft/: 1.829.167 1.839.167
Kedvezmény /Ft/: 0 0
Évi adóösszeg /Ft/: 1.829.167 1.839.167
Helyesbített folyó évi terhelés /Ft/: 1.839.376 1.834.167
Költségvetésbe befi zetett adó /Ft/: 1.846.088 1.833.085 
Teljesítés %-a 100,4  99,9

Gépjárműadó 2015. 2016.
Adózók száma /fő/: 294 296
Kivetési/bevallási irat száma /db/: 401 404
Összes teljesítmény /kW/ 22.216 22.570
Összes önsúly /kg/: 422.170 427.129
Összes teheralap /kg/: 162025 105.196
Összes alapadó /Ft/: 5.722.410 5.347.675
Összes kedvezmény-összeg /Ft/: 167.401 232.143
Összes mentesség-összeg /Ft/: 75.175 75.175
Összes éves adó /Ft/: 5.630.443 5.040.357
Helyesbített folyó évi terhelés /Ft/: 5.639.618 5.406.968
Adószámlára befolyt adó /Ft/: 5.641.523 5.365.025
Teljesítés %-a 100 99,2

Az Offai Hírmondó
minden kedves
olvasójának kellemes
karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog
új esztendőt kívánok!

Mihácsi Szabolcs
polgármester
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Településtalálkozó
2016-os évet írunk és „2016” az irányí-

tószáma Leányfalunak, ennek a Dunaka-
nyarban, Szentendre vonzáskörzetében 
található kis településnek, amely nem is 
annyira kicsi, hiszen 3000 fő feletti lakos-
ságával, jó elhelyezkedésével, termálfür-
dőjével, csodálatos kirándulóhelyeivel és 
gazdag kulturális programjaival egyre 
vonzza azokat, akik vágynak egy csönde-
sebb, de a fővároshoz közeli életre.

Irányítószámának köszönhetően Leány-
falu 2016-ban több pályázati lehetőséget is 
kihasználva 2016. szeptemberében egy talál-
kozót szervezett azon magyarországi telepü-
lések képviselői számára, amelyek nevében 
szerepel a lány, leány, asszony megnevezés. A 

9 meghívott településből sajnos kevesen éltek 
a lehetőséggel, de módunkban állt találkozni 

Leányfalu, Kisasszond és Nemesleányfalu 
küldötteivel. A 2 napos programon megis-

merhettük a vendéglátó települést (még Fáb-
ry Sándor házánál is jártunk), kirándultunk 
Szentendrére is. Egyeztettünk a kis telepü-
lések mindennapos problémáiról, és bemu-
tathattuk Ostffyasszonyfát. A 10–15 perces 
„hivatalos” bemutatkozásunkon felül, kis kül-
döttségünk egy citera kíséretében népdalokat 
is adott elő. A találkozóval párhuzamosan, a 
szüreti rendezvények keretén belül megren-
dezett befőtt-, lekvár- és süteményfesztiválon 
Harasztovicsné Kati néni lekvárkülönleges-
ségével településünk egy első és egy második 
helyet szerzett. Ostffyasszonyfát Giczi Janka, 
Giczi Józsefné, Hende Gáborné és Hende 
Nóra képviselte a találkozón.

Hende Gáborné

„Ostffyasszonyfa történeti dokumen-
tumai” címmel, október 27-én hangzott 
el honismereti előadás az ostffyasszonyfai 
művelődési házban. Ennek rövidített vál-
tozatát közöljük az alábbiakban.

A településtörténeti kutatások lehetőségét 
a levéltári oklevelek, egyházi jegyzőköny-
vek, anyakönyvek, és a korábbi kutatási for-
rásanyagok biztosítják.

Ostffyasszonyfa település első település-
történeti feldolgozása Mesterházy Sándor 
lelkész tollából megszületve, 1987-ben ke-
rült kiadásra „KÉT VAS MEGYEI FALU - 
Ostffyasszonyfa és Csönge MÚLTJÁBÓL” 
című monográfi a, amely néhány pontosítás-
sal ma is alapnak tekinthető.

Jelentős forrásanyag Payr Sándor: A Du-
nántúli evangélikus egyházkerület története 
(1924) c. munkája. A korábbi kutatások le-
hetőségeit nagyban szűkítette az akkor még 
hagyományos módon, nagyon időigényesen 
végezhető levéltári kutatások lehetősége. 

Az azóta eltelt negyed század alatt, nagy-
ban megváltoztak a kutatási lehetőségek. A 
mai internetes és digitalizált adatállományok 
megváltoztatták az adatokhoz, okiratokhoz, 
az eredeti dokumentumokhoz, okmányokhoz 
való hozzáférés lehetőségét. Ez a rendkívüli 
módon kiszélesedett kutatási lehetőség aztán 
azt is eredményezi, hogy a korábbi kutatások 
(gyakran csak feltételezések, néha legendák) 
eredményei eredeti dokumentumokkal bizo-
nyíthatóvá, vagy éppen cáfolhatóvá válnak, 
ezzel helyesbítve, pontosítva a korábbi törté-
netírás állításait.

Ostffyasszonyfa település története elvá-
laszthatatlan a névadó Ostffy család történe-
tétől.

Az Ostffy családnak jelentős históriás 
múltja számtalan oklevélen nyomon követhe-
tő. Csak az Ostffy családi levéltári anyaghoz 
kapcsolódó, 1214-től fellelhető, kutatható 
levéltári oklevelek száma 495 db, köszön-
hetően a birtok adományozási, és birtokperi 
okleveleknek

Az Osl-Ostffy nemzetség kun-besenyő 
eredetű. Az Osl nemzetség már a tatárjárás 
előtti korszakban előkelő szerepet vitt ha-
zánkban, és a honfoglalást követően határőri-
zeti feladatokat (és ehhez területeket) kapott 
a nyugati országrészben a Fertő vidékén és a 
Rábaközben.

Településtörténeti leírásainkban az 1257-
es évszám szerepel, mint a település nevének 
első oklevéli említése. A magyar nemzeti 
múzeumi törzsanyagot képező DL-42919 
jelzetszámú, 1407.V.17.-én kelt, a Vasvári 
Káptalan által kiadott oklevéli átirat ugyan 
tartalmazza az eredetileg 1257.09.29.-én IV. 
Béla király által kiadott oklevél részben át-
irt szövegét, de a IV. Béla király által kiadott 
eredeti oklevél nem maradt fenn.

Az 1257-es dátumra, és Osl de Asszon-
falva település névre, csak hivatkozás törté-
nik az 1407-ben kelt, birtokterületeket, bir-
tokhatárokat rögzítő átiratban, de ez az átirat 
nem másolata, vagy szószerinti átírása az 
eredeti 1257-ben kelt oklevélnek.

Regélő oklevelek
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A fenti DL42919 oklevél eredeti latin szö-
vegének fordítása:

(A fordításért köszönet: Koltai Jenő alsó-
sági esperes-plébános úrnak 2015.)

Mi Vas megyei székes káptalan nyilvános-
ságra hozzuk jelen levelünkkel, és tanúsítjuk 
mindazokkal akiket illet, hogy Ferenc szerze-
tes testvér a Szent Üdvözítőről elnevezett egy-
ház Kapornaki apátja személyesen megjelent 
előttünk, és bemutatott egy okiratot, melyet 
nagytekintélyű, kiváló Béla, magyarország 
királya privilégiumi levelként adott ki, amely 
kettős pecséttel van megerősítve, a birtoko-
soknak a megerősítése érdekében. Az Ezer-
kettőszázötven október elseje előtti harmadik 
napon kelt, uralkodásának huszonkettedik 
évében , egykor uralkodó nagy királynak Gé-
zának, aki egyúttal Béla őse is.

Előttünk megjelenve kéri, hogy a fent ne-
vezett Szent Üdvözítőről elnevezett egyház 
birtokában megerősítsék ugyanabban a levél-
ben megemlített Osl Asszonyfalvi János fi ait: 
Györgyöt és Lászlót. Vas megyében Kanata 
és Kádár, Zala megyében Szentmárton bir-
tokukban. Kéri az apát, hogy méltóztasson 
megerősíteni, hogy a két fi ú György és László 
békésen használhassa a területet.

Nevezett apátság területén a Kanata köz-
pontú birtok kezdődik északon a Rába holt-
ágától, dél felé fordulva a Herpenyőig hú-
zódik, és folytatódik tovább két nyillövésnyi 
távolságig, egészen a keleti földekig, egészen 
Kemenes szeg felé, ahol a határkövek van-
nak.

Más földek is amiket népiesen Kemenes-
nek hívnak, déli irányba egészen nemes Thar 
Lőrinc birtokáig. Itt is vannak határkövek, 
három darab, hogy elválasszák Osl bán fe-
leségének földjeitől, ami összekapcsolja a 
határköveket a már fent említett Lőrinc bir-
tokával.

Kelet felé fordulva a népiesen Kemenes-
nek nevezett széles kiterjedésű területre ju-
tunk el Kemeneshátra.

Dátum: Az Úr Ezernégyszázhetedik évben 
Pünkösd utáni harmadik napon a káptalan 
tagjai:

Nagyprépost Miklós éneklő kanonok, 
László őr kanonok, Márk mesterkanonok dé-
kán, és a többi itt lévő kanonok.

Megjegyzés: Az eredeti szövegben egy-
értelműen 1250-es évszám szerepel leírva, 
azonban az uralkodás 22. évéből átszámítva 
1257 az évszám, tehát valamelyik állítás az 
eredeti oklevélben sem lehet igaz.

A kapornaki apátság legősibb birtokai 
Vas- és Zala megyékben feküdtek. De mi-
vel az alapító-levél nem maradt fenn, csak 
visszakövetkeztetéssel és hozzávetőleg le-
het meghatározni, melyek voltak a Kadar-
nemzetség valamely tagjától adományozott 
legrégibb birtokok. Szerencsére fennmaradt 
a XV. századból a fenti oklevél, mely az 
apátság vasmegyei Kanota nevü birtoká-
ról szól. Ennek az oklevélnek kiváltására 
1407. május 17-én azért volt szükség, mert 
a zalamegyei szentmártoni birtoknak a vas-
megyei Kanotával való elcserélésére az asz-

szonyfalvai Osl János fi ai, Gergely és László, 
másképp nem voltak hajlandóak, a határok 
rögzítése nélkül.

Mint az oklevéli fordításból is kitűnik a 
mai Ostffyasszonyfától nyugatra eső Kanota-
puszta csak e birtok egy részének felelhet 
meg: a Kanotához tartozó régi Kadar nevű 
birtok emlékét pedig az Ostffyasszonyfá-
tól északra fekvő Kádár helynév őrzi a mai 
csöngei határban. Ez a birtok egyszersmind az 
apátságalapító Kadar-nemzetség nevét is őrzi. 
Így a korábbi településtörténeti leírásokban 
szereplő adatokat kiegészítve megjegyzendő, 
hogy Ostffyasszonyfa település első hiteles, 
ma is fellelhető oklevéli előfordulásának a 
DL 86145 jelzetszámú, 1346.02.21-én kelt, 
Pál Országbíró által kiadott oklevél tekinthető, 
melyben az Osl családra hivatkozással említi 
Assunfolwa települést.

Megjegyzendő ezzel kapcsolatban is, 
hogy kinagyítva a településnév egyértelmű-
en Assonfalva-ként van leírva, és az eredeti 
latin kiejtés szerint a településnév kimondva: 
Asszonfalva.
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Mesterházy Sándor: „KÉT VAS MEGYEI 
FALU – Ostffyasszonyfa és Csönge – MÚLT-
JÁBÓL” c. 1987-ben kiadott monográfi ájá-
nak 10. oldalán „A reformáció előtti időkben 
Boldogasszonyfalva volt a falu neve, Mári-
ának Jézus anyjának nevével kapcsolatos” 
megállapítás szerepel, aminek alátámasz-
tására egyetlen írásos dokumentumot sem 
találtunk. Sőt a mai internetes adatbázisok 
nyújtotta lényegesen nagyobb lehetőségeket 
biztosító kutatásaink alapján (az eredeti ok-
levelek tanulmányozásával) bizonyossá vált, 
hogy a hivatkozott (DL-285236, 1256-ban 
kelt) oklevélben szereplő Boldogasszonfalva 
település, a Zala megyei Boldogasszonyfalva 
(DL-13261, 1438-ban kelt), mai nevén Vas-

boldogasszony településsel azonos, nem pe-
dig Ostffyasszonyfával.

Az Ostffy Ferenc idejében lerombolt, 
Csonkavár néven ismert területen álló vár he-
lyett, Osth Miklós esztergomi nagyprépost-
nak a kérésére, az Ostffy család 1456-ban 
kapott királyi engedélyt új vár építésére 
Azzonfalván a Kigyókő birtokon. Ez a vár 
a Cserdombon épült az 1456 utáni években. 
A várat, és a kastélyt, 1466-ban a Kanizsaiak 
fosztották ki, és elvitték az összes itt található 
oklevelet (tehát a vár és a kastély erre már 
felépült).

Celldömölk, 2016. Szent András hava

A fentiekben közölt oklevéli anyag több 
mint tíz évnyi kutatómunka részeredménye. 
Ostffyasszonyfa honlapján történt teljes terje-
delmű közzététele közösségi érdekből történt.

© Ezen kiadvány tartalma az 1999. évi 
LXXVI. törvény a szerzői jogról 4. §. (1) be-
kezdés alapján szerzői jog hatálya alá esik. 
Ennek ellenére szívesen ajánlom ismeretter-
jesztésre azzal a megkötéssel, hogy az ebben 
leírtak nyilvánosságra hozatala, terjesztése, 
sokszorosítása, illetve abból történő bármi-
féle idézés a törvény 10. §. (1) bekezdése 
alapján csak a forrás „Bóka István: Ostffyasz-
szonyfa településtörténeti oklevelei digitális 
kézirat” megjelölésével történhet.

Bóka István

Óvoda
A 2016-os évben is – az óvodai foglalko-

zások mellett – számos programot szervez-
tünk, melyek fő célja, hogy segítsék annak a 
24 kisgyereknek a közösségbe való beillesz-
kedését és közösségi nevelését akik óvodánk-
ba járnak:

 » Négy alkalommal a celldömölki KMK-
ban jártunk bábszínházban, ellátogattunk egy 
Hüllő- és rovar kiállításra (a belépőjegyeket 
az Ostffyasszonyfáért Alapítvány vásárolta 

meg gyermekeink számára), a helyi művelő-
dési házban 2 interaktív zenés előadáson és 
egy Retro kiállításon jártunk.

 » Az Állatok Világnapján Hende Gábor-
né képviselőasszony segítségével a sárvári 
lovardában állatokat nézhettünk és lovaglás-
ra is volt lehetősége a bátrabbaknak.

 » Közösen megünnepeltük ünnepein-
ket a hagyományaink szerint: Március 15-i 
megemlékezés, Húsvét, Gyertyagyújtás a 
temetőben az óvodaalapítók sírjánál, Miku-
lás-ünnepély.

 » Sokat sétáltunk a falunkban, pl. egyik 
nagycsoportos gyermekünk édesapja „mé-

hecske-lesre” és lépesméz kóstolóra hívott 
minket.

 » Nyilvános volt (szülőkkel együtt) a 
farsangi mulatság, Anyák Napi ünnepély, 
Évzáró, benne a nagycsoportosok búcsúzta-
tása, és júniusban egy egész napos kirándulás 
Rábahídvégre a Csodaszarvas Tájparkba.

 » Októberben a hagyományos családi 
napunkon az Állatvédők Vasi Egyesülete 
aratott nagy sikert kiskutyás bemutatójával 

és Rosta Géza énekes-zenész szórakoztatta a 
kicsiket és szüleiket.

 » Nagyobb óvodásaink szerepeltek az 
Idősek napján és a Falukarácsonyra is izga-
tottan készültünk.

 » Az ovisok karácsonyfája alá ebben az 
évben Marianna Schallenberg és az óvodai 
Szülői Munkaközösség jóvoltából kerülhet 
sok-sok ajándék.

Többszöri próbálkozásunkat az óvodánk 

belső felújítására mindeddig nem koronázta 
siker. A reményt nem adtuk fel, ezért a tavasz 
folyamán – egy időben – két óvoda felújítási 
pályázatot is beadott Ostffyasszonyfa Önkor-
mányzata az intézménnyel karöltve. A nyár 
folyamán kaptuk az örömhírt, hogy a Belügy-
minisztérium pályázatán közel 30 millió fo-
rintot nyertünk az óvoda és melegítőkonyhá-
jának felújítására. Reményeink szerint nyár 
végétől a modern kor igényeinek megfelelő 
óvodába várhatjuk leendő óvodásainkat. Há-
lásan köszönjük az erkölcsi és anyagi támo-
gatást Ostffyasszonyfa Önkormányzatának 
és minden szponzorunknak!

Az Ostffyasszonyfai Petőfi  Sándor ÁMK hírei
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Napközikonyha
Év közben a két melegítőkonyhánkon tör-

tént NÉBIH ellenőrzés során előírták a kony-
hák – lehetőség szerint – mielőbbi felújítását. 
Emiatt, az iskolai melegítőkonyhán a nyár 
folyamán önkormányzati önerőből az alábbi 

nagyobb felújítás történt meg: tetőszerkezet ja-
vítása, külső bádogozás, esőcsatorna készítése, 
elektromos hálózat felújítása; ételkiadó ablak 
nyitása az étkezőre, a konyha újracsempézése, 
étkező, konyha festése, mosogatóblokk meg-

nagyobbítása. Az ebédlő bútorzatát (asztalok, 
székek) már tavaly nyár végén kicseréltük és 
új konyhaszekrényt vásároltunk. Konyhai esz-
közpótlás: salátástálak, evőeszközök, tálcák, 
kancsók, merítőkanalak, melegítő edények stb.

Művelődési ház és Könyvtár
A 2015. nyarán pályázati forrásból felújí-

tott művelődési ház a legtöbb helyi igényt ké-
pes kielégíteni. Az új mosogató rész több ren-
dezvényünkön nagy segítség volt. Itt is tovább 
bővültek tárgyi eszközeink, amelyek az egyre 
több rendezvény lebonyolítását segítik: hűtő-
szekrény, rezsó, mikrohullámú sütő, új porszí-
vó és CD lejátszó. A könyvtárban a 2 számító-

gép mellett - ingyenes Wifi  is rendelkezésére 
áll a lakosságnak a művelődési ház területén. 
Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a Vas 
Megyei Könyvtárellátóval. Támogatásuk-
kal ebben az évben is számtalan program 
valósulhatott meg ingyenesen a művelődé-

si házunkban. indezekről a község új hon-
lapján részletes tájékoztatást olvashatnak.
A www.ostffyasszonyfa.hu honlapon kapott 
helyet intézményünk, ÁMK, közszolgáltatá-
sok menüpont alatt. E menüponton belül kü-
lön szerepel az Óvoda és a Művelődési ház 
és könyvtár, melyekben a dokumentumok 
feltöltése folyamatos. Kérjük, aki teheti, kí-

sérje fi gyelemmel a falu és intézményeinek 
eseményeit.

2016-ban két dolgozónknak nyugdíjas 
búcsúztató során köszöntük meg a község-
ben végzett több évtizedes munkáját: Niczki 
Gyulának, aki az intézmények karbantartói 

feladatait is ellátta és júliusban Lábas János-
nénak, aki a művelődési ház, orvosi és védő-
női rendelők takarítását végezte.

Nemrégiben fájó szívvel kísértük utol-
só útjára nyugdíjas szakácsnőnket Horváth 
Istvánné Zsuzsi nénit, akinek fi nom főztjeit 
sokan és sokszor kóstolhatták a falu rendez-
vényein is. Ők Vadász István polgármester 
úrral együtt sokat tettek községünkért és in-
tézményeinkért:

„Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Az ÁMK dolgozói nevében áldott kará-
csonyi ünnepeket kívánok minden család-
nak!

Giczi Józsefné
ÁMK igazgató

A szeptemberi becsengetés iskolánk di-
ákjai és pedagógusai számára nemcsak a 
mindennapos munka és tanulás kezdetét 
jelentette, hanem annak lehetőségét is, 
hogy tanulóinkkal iskolán belüli és kívüli 
rendezvényeken vehessünk részt. Az el-

múlt hónapokban igyekeztünk diákjaink-
nak a hétköznapokat színesítő, tartalmas 
és élménydús programokat biztosítani.

Tanévünk hivatalos megkezdése után né-
hány héttel játékos formában is megnyitottuk 
az évet egy izgalmas akadályverseny kereté-

ben. Az osztályok ötletes csatakiáltásokkal, 
jelmezekkel készültek a zöld tanévnyitóra, 
amelyet nyolcadikos tanulóink szerveztek. 
A faluban kijelölt állomásokon ügyességi és 
szellemi feladatok tették próbára a diákok ké-
pességeit és tudását. A jó hangulatú, izgalmas 
vetélkedő célba ért csapatait zsíros kenyér, tea 
és közös sportjáték várta az alsó iskolában.

Képes beszámoló iskolánk életéről
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A falu idős lakóinak köszöntésében min-
den év októberében szerepet vállalunk, így 
idén is örömmel tettünk eleget a felkérésnek. 
A műsorban iskolánk show táncosai és cite-
rásai örvendeztették meg bemutatójukkal a 
hálás közönséget, három hetedikes tanuló pe-
dig versekből és dalokból álló összeállítással 
kedveskedett az időseknek.

A kora őszi szeles, esős időjárás nem szeg-
te kedvét a megye sportolni vágyó diákjainak, 
akik a Vas Megyei Diáksport Napon kerékpár 
és futás kategóriában versenyeztek egymással 
a Pannónia Ringen. Az október 6-ai rendez-
vény megnyitóján a Himnusz eléneklése után 
tanulóink ünnepi műsora hangzott el, amely-
ben versekkel, dalokkal tisztelegtünk az aradi 
vértanúk emléke előtt. A verseny eredmény-
hirdetésén két diákunk állhatott dobogóra: 
Kövér Luca 2,. Kránitz Katalin 4. helyezést 
ért el kerékpár kategóriában.

Hetedik osztályos tanulóink számára az 
október különleges hónap volt az idei tanév-
ben, hiszen egy négynapos pályázati kirán-
duláson vehettek részt a Határtalanul! prog-
ram keretében. A szlovákiai út életre szóló 
élményekkel és tapasztalattal gazdagította a 
diákokat, amelyről különálló cikkben számo-
lunk be a Hírmondó e számában.

Az 1956-os forradalom dicső és tragikus 
napjait felső tagozatos diákjaink ünnepi mű-
sora segítségével idéztük fel a kultúrházban 

a községi megemlékezésen. Iskolánk történe-
lemtanárának ünnepi beszéde után versekkel, 
dalokkal és egy színdarabbal elevenítettük fel 
a forradalom eseményeit, szellemiségét. A 
megemlékezés a Hősi emlékmű megkoszo-
rúzásával ért véget, ahol a meggyújtott mé-
csesek fénye mellett énekeltük el a Szózatot.

Novemberben testi és lelki egészségünk 
megőrzése érdekében egészségnevelési 
délutánt szerveztünk külső szakemberek 
bevonásával. Az alsó tagozatosok a helyes 
tisztálkodásról beszélgettek védőnőnkkel, 
majd játékosan adtak számot tudásukról. A 
Népjóléti Szolgálat szakemberei az internet 
veszélyeire hívták fel felső tagozatosaink 
fi gyelmét, majd önismereti csoportfoglalko-
zást tartottak számukra.

A pályaválasztás előtt álló két évfolyam 
tanulói a celldömölki SZMSZC Eötvös Lo-
ránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
által rendezett Kicsi szaki elnevezésű prog-
ramon vettek részt. Megismerkedtek az in-
tézményben oktatott szakmákkal, amelyek 
tevékenységeit saját maguk is kipróbálhatták 
a gyakorlatban is.

Az elmúlt három hónapban diákjaink 
több alkalommal is megmérethették magukat 
területi és megyei szaktárgyi, illetve sport-
versenyeken. A Celldömölki Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium intézményük alapításának 

70. évfordulója 
alkalmából vers-
mondó versenyt 
hirdetett, amelyen 
iskolánkat három 
tanuló képviselte. 
A megméretteté-
sen Berta Dorotea 
3. helyezést ért 
el. A gimnázium 
biológia-kémia-
környezetvédelmi 
témájú vetélkedőt 
is szervezett, ahol 

Kamondi Bianka, Őri Viktória és Jákói Sán-
dor csapata az első helyen végzett. A Celldö-
mölki Városi Általános Iskola Mikulás-napi 
játékos sportvetélkedőjén iskolánk egy 3. 
és egy 4. osztályosokból álló csapattal vett 
részt. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyv-
tár gyermekkönyvtára a tavalyi évben ismét 
meghirdette Könyvhódító elnevezésű leve-
lezős csapatversenyét, amelyen hat csapattal 

indultunk. Az eredményhirdetésről két 1., 
egy 2. és két 3. helyezéssel tértünk haza és 
azzal a hatalmas élménnyel, amit a díjak mel-
lé jutalomképpen kapott Fehér Ló Fia című 
előadás megtekintése jelentett.

A decemberi adventi időszak karácsony-
váró közösségi alkalmain iskolánk diákjai 
is hozzájárultak az ünnepi hangulat megte-
remtéséhez. Az első gyertya meggyújtásakor 
gitárkísérettel előadott dal és vers szólalt 
meg tanulóink tolmácsolásában, advent har-
madik vasárnapján pedig show táncos diák-
jaink kedveskedtek a falubelieknek. Kicsik 
és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt ké-
szültünk a falukarácsonyra, hogy a negyedik 
gyertya meggyújtása után műsorunkkal meg-
hitt, ünnepi hangulatot varázsoljunk a műve-
lődési házba.

Diákjaink és a tantestület nevében sze-
retnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik programjaink sikeres lebonyolításához 
anyagi, erkölcsi vagy személyes segítséget, 
támogatást nyújtottak: az Ostffyasszonyfá-
ért Alapítványnak, Ostffyasszonyfa Község 
Önkormányzatának, az ÁMK dolgozóinak, a 
Szülők Közösségének, tanulóink szüleinek és 
a falu lakosságának. Mindannyiuknak áldott, 
békés ünnepeket kívánunk!

Bolla Kata tanárnő
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Iskolánk tanulói október 12. és 15. kö-
zött a „Határtalanul!” pályázati program 
(HAT-16-01-0150) keretében külföldre lá-
togattak. Az élményekben gazdag kirán-
dulás célja az volt, hogy a diákok olyan 
nevezetes helyeket keressenek fel, amelyek 
korábban Magyarországhoz tartoztak, és 
ma is többségében magyarlakta területek; 
személyes tapasztalatokat szerezzenek a 
külhoni magyarságról a nemzeti összetar-
tozás jegyében. A hetedik osztály ez alka-
lommal Szlovákiába látogatott a Scool-
Túra Kft. szervezésében.

A magyar határ átlépése után Komárno 
volt az első úti cél, ahol megtekinthettük a 
Jókai-szobrot és Bartók Béla emléktábláját. 
Mindkét helyen a tisztelet jeleként nemzeti-
színű emlékszalagot helyeztünk el, valamint 
megismertük a neves író és a világhírű ze-
neszerző életpályáját. A következő állomás 
Mikszáthfalva (Szklabonya-Sklabina), Mik-
száth Kálmán szülőfaluja volt. Bepillantást 
nyerhettünk az író életébe és munkásságába, 
sok érdekes történetet hallhattunk a tótok min-
dennapjairól. Nagy élmény volt számunkra, 
hogy korabeli népi gyermekjátékokat próbál-
hattunk ki. Kékkőn a várat néztük meg, mely 
többek között a Balassa család birtokában is 
volt. A bástyán, a Balassa-emléktáblánál Ba-
lassi Bálintra emlékeztünk. A nap végén szál-
lásunk, Rimaszombat felé vettük az irányt.

Másnap ellátogattunk a helyi Tompa 
Mihály Alapiskolába, ahol nagy örömmel 
fogadtak minket, majd bemutatták intézmé-
nyüket. Városnézés következett, amely során 
nagyon sok hasznos információt kaptunk 
Rimaszombat történelmi–irodalmi múltjá-
val kapcsolatban. A nap második felében a 
Szlovák-karszt részét képező, az Unesco Vi-

lágörökség listáján természeti örökségként 
nyilvántartott Gombaszögi-barlangba kirán-
dultunk. A cseppkövekből kialakult érdekes 
formák mindenkit lenyűgöztek. Megismer-
tük a képződmények kialakulását, illetve 
védelmükre is felhívta előadónk a fi gyelmet.

Krasznahorka felé haladva az Andrássy 
család birtokairól, neves szülötteiről, vala-
mint a várépítés körülményeiről tudtunk meg 
többet. Kiss János bácsival, idegenvezetőnk-
kel, szervezőnkkel beszélgettünk arról is, 
hogy az emberi gyarlóság milyen pusztításo-
kat képes végezni, miért és hogyan égett le a 

vár zsindelyszerkezete. A nap végén fáradtan 
foglaltuk el szállásunkat. Társainkkal aznap 
még sokáig beszélgettünk az elmúlt két nap 
eseményeiről, a megtekintett nevezetessé-
gekről, melyek emlékezetünkbe vésődtek.

Újult erővel indultunk neki a harmadik 
napnak, melyet városnézéssel kezdtünk. Iglót 
tekintettük meg, mely a Szepesség legna-
gyobb városa, híres iskolaváros. Orsó alakú 
főterén barangoltunk, megfi gyeltük a me-
gyeháza falfestéseinek piktogramjait, majd 
a híres festő, Csontváry Kosztka Tivadar 
szülőházához látogattunk el. Lőcsén a Szent 
Jakab-templom mindenkit lenyűgözött. Itt 
található a világ legnagyobb és legszebb 
szárnyas oltára, mely Pál mesternek a műve. 
Késmárkon megcsodáltuk az evangélikus fa-
templomot, amelyben Thököly Imre kriptáját 
is megnézhettük. Tiszteletünk jeléül a sírkő 
mellett elénekeltük a Himnuszt, s emléksza-
lagot helyeztünk a koporsóra.

Az út egyik legnagyobb élményét a Ma-
gas-Tátra jelentette számunkra, hisz a ha-
talmas hegyek látványa mindennél jobban 
lenyűgözött bennünket. A kirándulás zárása-
ként Selmecbányán leereszkedtünk a tárnák-

ba. Megismertük a bányavidéket, a bányá-
szok életét, munkáját, valamint a bányászat 
módját, így egy picit mi is átélhettük a haj-
dani bányászok nem könnyű mindennapjait.

A kirándulás során mi, diákok is végig ki-
vettük részünket a „munkából”. Folyamatosan 
csapatokban dolgoztunk: az előzetes gyűj-
tőmunka során felkészültünk az adott hely 
történetéből, áttekintettük nevezetességeit, 
történelmi, irodalmi, földrajzi jellegzetessége-
it. Az így szerzett ismereteket néhányszor mi 
magunk osztottuk meg társainkkal a megláto-
gatott helyszíneken. János bácsi is rengeteg ér-

dekes dolgot mesélt, amire nagyon fi gyeltünk, 
mert utána kérdéseket kaptunk. Esténként úti 
beszámolókat készítettünk, és feladatokat ol-
dottunk meg a látottakkal kapcsolatban.

Hazaérve alig vártuk már, hogy élménye-
inket megoszthassuk családtagjainkkal, ba-
rátainkkal. A kirándulást követő héten képes 
élménybeszámolót tartottunk az iskolában 
diáktársainknak és tanárainknak. Rajzokat is 
készítettünk a legkedvesebb emlékeket áb-
rázolva, majd az iskola folyosóján kiállítást 
rendeztünk alkotásainkból. A program zárá-
saként egy jó hangulatú, izgalmas vetélkedőn 
idézhettük fel élményeinket és ismereteinket, 
ahol a hatodikosokkal együtt versengtünk. A 
rajzok és a vetélkedő feladatainak megoldá-
sai is azt mutatják, hogy mélyen belénk ivó-
dott mindaz a tudás és tapasztalat, amelyet a 
négy nap során szereztünk.

Bízunk benne, hogy látva a mi lelkese-
désünket hatodikos iskolatársaink is kedvet 
kaptak a jövő évi pályázat benyújtásához, és 
kihasználják a kínálkozó lehetőséget, amely 
bebizonyította: ha nyitottak és kíváncsiak 
vagyunk az új dolgokra, akkor életre szóló 
élményekkel gazdagodhatunk.

Élmény- és ismeretszerzés határok nélkül
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Horváth Sándor már 60 éve már elkerült 
Ostffyasszonyfáról, Sopronban él. Sándor a 
mai napig rendszeresen hazalátogat a falu-
ba. Az idősebbek jól ismerik, de a fi atalab-
bak talán kevésbé. December elején nagy 
sikert aratott „Kedves falum szellemi hagya-
téka” c. előadása a művelődési házban. Az 
előadás után kicsit beszélgettünk.

– Kedves Sándor! Kérlek, mesélj magad-
ról, felmenőidről és arról, hogy mi az, ami 
ma is rendszeresen visszahúz „kedves falud-
ba”?

– 1938-ban születtem Szombathelyen, 
Ostffyasszonyfán éltem szüleimmel együtt, 
egy igazán békés, szerető légkörben ne-
velkedtem. Szinte 3 generációs családban, 
mert idős korában apai nagyanyám is velünk 
lakott. Így az idősek tiszteletét kisgyermek-
korom óta megtanultam, aminek a mai napig 
is hasznát veszem az életben, mint ahogy a 
Bibliában is írva van: „az idős ember előtt 
felkelj és az ő orcáját megbecsüljed”. Édes-
apámtól is mindig azt hallottam, hogy „tudod 
fi am, lefelé és fölfelé is kell ám alkalmazkod-
ni”. Ismét a Bibliára utalok, amelyben szin-
tén az van írva, hogy „ahogyan szeretnétek, 
hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
akképpen cselekedjetek”. Mindenben Jézus 
Krisztust tartom igazi egyedüli példaképnek 
minden vonatkozásban. Édesanyámtól pedig, 
aki szerető szívvel tartotta egybe a családot 
jóságával, békeszeretetével, sokat tanultam.

Négyen voltunk testvérek, az első, Antal, 
pár hetes korában, Vince testvérem tragiku-
san 19 éves korában a foghúzás alatt az injek-
ció hatására úgy esett el, hogy koponyaalapi 
törést szenvedett és meghalt. Károly testvé-
remnek két gyermeke volt: Károly és Anna, 
és 6 unokája.

– Neked is vannak gyermekeid? Ő róluk 
mit tudhatunk? – kérdeztem.

– Nekem 2 leányom született, akik férj-
hez mentek. Ildikó Kanadában él, fi a Zoltán, 
Gabriella lányomnak pedig 2 gyermeke van: 
Gábor és Klaudia.

– Úgy emlékszem Zolikát míg óvódás, 
kisiskolás volt, sokszor hoztad haza szeretet-
tel Ostffyasszonyfára.

– Zoli unokám nevelését 60 évesen, óvo-
dás korától felvállaltam, akit mára szárnyára 
bocsátottam. Ő is, mint sok fi atal társa, je-
lenleg Angliában próbál szerencsét, ott vál-
lalt munkát. Előzőleg Pápán a Református 
Gimnáziumba járt, majd Sopronban a Villa-
mossági Gépipari szakon érettségizett. A kis 
Zolikáért közösen csináltunk mindent. Fele-
ségem jó sütő-főző asszony volt, sokszor vol-
tak vendégek és ellestem tőle az ételkészítés 
fortélyait, majd mikor magamra maradtam, 
azt mondtam, amit az öregektől hallottam: 
lehetetlen nincs, csak tehetetlen! Nem mon-

dom, hogy mindig könnyű volt, de a Jó Isten 
segedelmével mindent sikerült megoldani és 
felnevelni szeretett unokámat is.

– Kertésznek tanultál. Míg szüleid éltek, 
mindenki csodálta a gyönyörű portátokat, a 
sok-sok különféle örökzölddel, virággal. Ma 
pedig aki Sopronban jár a háztömbötök előtt, 
minden évszakban megcsodálhatja az általad 
tervezett, ültetett virágágyásokat, erkélyeket. 
Tudom, hogy évente benevezel a házatokkal a 
„Virágos Sopronért” pályázatra, és sok szép 
eredményt értetek el. 2013-ban Sopronért 
emlékérmet kaptál a segítő munkádért. Sokan 
tudjuk, hogy az ostffyasszonyfai önkormány-
zatnak is több alkalommal segítettél egy-egy 
közterület tervezésében és parkosításában, 
pl. a kultúrháznál, óvodánkban. Miért lettél 
épp kertész? Mi adott indíttatást ehhez?

– Ostffyasszonyfát régen kastélyos falu-
nak is szokták nevezni, mert több gyönyörű 
kastély, földesúri kúria is volt, melyeket cso-
dálatos szép parkok vettek körül hatalmas fe-
nyőfákkal, gondozott virágágyakkal és ben-
nem ez egy életre szóló élményt jelentett, s 
már ekkor elhatároztam, hogy kertész leszek. 
A Fertődi Kertészeti Szakiskolában, majd a 
Technikumban végeztem. S meg is hívtak a 
fertődi Kertészeti Kutató Intézet dísznövény 
részlegébe, ahol 1965-ig dolgoztam. Köz-
tudott, hogy a Fertődi Eszterházy Kastély a 
Kertészeti Kutatási Intézettel együtt országos 
hírű volt, és ma is az. Onnan viszont 1965-
ben a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Kerté-
szetébe hívtak, ahol egész nyugdíjazásomig 
dolgoztam.

– Hogyan érezted ott magad? Munkatár-
said, főnökeid hogy fogadták, hogy szomba-
tonként nem vállaltál fi zikai munkát?

– Egy külön Isteni csodáként tartom, 
hogy kérésemet teljesítették, hogy a kertészet 
termelését, kivitelezését, szükség szerinti 
fenntartását teljes tudásom szerint becsüle-

tesen vállalom, csak egy kérésem van, hogy 
a szombatokat biztosítsák számomra, mert 
azon a napon a Bibliai 10 parancsolat szerint 
én sem dolgozok fi zikai munkát, de ha valaki 
bajba jut, azon segítek, ahogy lehet. A kéré-
semet teljesítették is.

Munkatársaim, amikor nem dolgoztam, 
nagyon lelkiismeretesen végezték az aktuális 
kertészeti munkát, amit köszönök ezúton is 
nekik. Ezt úgy viszonoztam, hogy teljes oda-
adással végeztem, végeztük munkatársaim-
mal együtt a munkát, hogy olyan szépek let-
tek a GYSEV állomásai, úgy a magyar, mint 
az osztrák vonalon, hogy országosan kitűntek 
szépségükkel az utazó közönség örömére és a 
Vasút vezetőségének büszkeségére.

Több kitüntetésben is részesültünk. An-
kétokat, kertészeti kiállításokat szerveztünk 
a vezetőség támogatásával. Ezért külföldi 
szakmai utakban is, és külön szakmai külföl-
di jutalom kiküldetésben is részesítettek ben-
nünket. Pl. Müncheni kertészeti világkiállítá-
son, Hollandiában Erfuhrtban is részt vettem 
kiállításon, az ott látott tapasztalatokat hasz-
nosítani lehetett hazánkban a vasútnál. Ennél 
fogva elismerésként több kitüntetést is adtak, 
miniszteri és egyéb elismeréseket.

– Mesélj légy szíves a nyugdíjas éveidről! 
Azt hallottam, levelezőn 3 diplomát is szerez-
tél!

– Hát igen, elvégeztem az Adventista 
Teológiai Főiskolán a következő szakokat: 3 
éves hitoktatói szakot, a 4 éves hittanári ké-
pesítést és végül 73 évesen kaptam kézhez az 
Életmód tanácsadói teológus oklevelet. Arra 
gondoltam, hogy megszerzett tudásomat 
hasznosítani tudjam embertársaim felé, pl: az 
egészséges életmóddal kapcsolatban.

Nyugdíjba vonulásom után is a mai napig 
tevékenykedek, amíg a Jó Isten éltet, erőt ad. 
Most is az „Egészséges emberibb környe-
zetért, a Virágos Sopronért” rendezvényso-
rozatnak a szervezésében tevékenykedek. 
Több mint 100 rendezvénynél tartunk, aho-
va elismert előadókat hívunk lelki-, egész-
ségügyi- és szakmai vonatkozásban. Népes 
hallgatóság vesz részt ezeken, mi pedig aján-
dékba virágmagokat, palántákat adunk, hogy 
szebbé tegyék minél többen a környezetüket 
és ezt a város vezetősége nagyon értékeli, sőt 
díjazza is.

– Hol és kinek szoktál előadásokat tarta-
ni?

– Főként nyugdíjasoknak és gyermekek-
nek is. Pl.: Sopronban a Nevelőotthonban jár-
tam, a TIT-ben rendszeresen részt veszek. A 
múlt héten a Répcelaki Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában 2 órán is, december 8-án pedig 
az ostffyasszonyfai kultúrházban vegyes élet-
korú közönségnek „Kedves falum szellemi 
hagyatéka” címmel meséltem anekdotákat, 

„Kedves falum szellemi hagyatéka”
Interjú Horváth Sándorral
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verseket, dalokat.
– Nagy élvezettel hallgattuk, akik ott vol-

tunk. Többször az előadás közben is tapsol-
tunk, az eredeti népi előadásmód és szöveg 
megfogott mindnyájunkat. Érdekli ez a mai 
iskolásokat, fi atalokat?

– Igen, azt tapasztaltam, zöme itta a 
szavaimat. Pár gyermek nem tartott esetleg 
szemkontaktust, de szerintem gondolatban 
ők is ott voltak.

– Egészséged hogy szolgál?
– Köszönöm kérdésed, kicsit rosszul lát-

tam, pár hete volt szemműtétem, de már jól 

vagyok. Még egyszer is azt írom, hogy amíg 
a Jó Isten éltet, e téren is tevékenykedek, 
mint ahogy még édesanyám is szokta mon-
dani, „ ha bízunk a Jó Istenben, Ő ad erőt és 
kedvet, hívét el nem hagyja”. Ezt én eddigi 
életemben meg is tapasztaltam.

Kedves falumra, Ostffyasszonyfára min-
dig szeretettel gondolok, ha módom van rá, 
évente többször is hazalátogatok. Örömmel 
találkozok a falubeli kedves emberekkel, is-
merősökkel, hisz itt tanultam, tapasztaltam 
meg a természet, és az emberek szeretetét, 
egymás megbecsülését, mely egy életre szól.

Továbbra is szeretnék, míg a Jó Isten éltet, 
az Ő dicsőségére és embertársaim áldására 
élni.

– Köszönjük, hogy elkötelezettje vagy a 
magyar népköltészetnek, és úgy hallottuk, 
hogy a gyermekkorodból édesanyádtól és a 
falubeli idősektől átörökített rigmusokat, ver-
seket, dalokat összegyűjtötted és szeretnéd 
közkinccsé tenni. Ehhez a munkához sok erőt, 
egészséget kívánunk, és azt, hogy munkádban 
továbbra is örömet találj és szerezz mások-
nak is! Köszönöm a beszélgetést!

Harasztovics Sándorné

Megemlékezés
a hadifogoly temetőben

2016.november 5-én tartottuk meg ha-
gyományos Halottak Napi megemlékezé-
sünket az Ostffyasszonyfai Hadifogoly te-
metőben. A megemlékezés szervezését az 
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület, 
valamint Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi 
Önkormányzata szervezte. A megemlékezés 
szervezésének vezérlő gondolata az, hogy 
csak akkor várhatjuk el a határainkon túl 
nyugvó magyar katonák emlékének megőr-
zését, ha ezen erkölcsi kötelességünk teljesí-
tésének mi itthon eleget teszünk.

A megemlékezés ünnepi szónoka Dr. Kö-
vér László a Magyar Országgyűlés elnöke 
volt. Az ünnepi szentmisét Bíró László tábori 
püspök mutatta be. Az ökumenikus igelitur-

giát Szabó Ferenc tábori lelkész vezette, a 
Protestáns Tábori Püspökség képviseletében. 
A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, Harango-
zó Bertalan kormánymegbízott, Holló József 
nyugállományú altábornagy a honvédelmi 
miniszter főtanácsadója, valamint Horváth 
Lajos a HM Háborús Kegyeleti Osztályának 
vezetője. A megemlékezésen a megyei köz-

életi szereplőin kívül részt vettek a környező 
települések lakói, különböző hagyományőr-
ző egyesületek, határainkon túlról is, vala-
mint általános iskolánk tanulói.

Kövér László Elnök Úr beszédében ki-
emelte, hogy Európában minden első és má-
sodik világháborús katonai temető – így az 
ostffyasszonyfai is – az európai önpusztítás 
emlékműve, amely a túlélő európai lelkiis-
meretet hivatott szólongatni mondta.

Kövér László beszédében emlékeztetett: 
az első világháború egymással szemben álló 
hadviselő feleinek vesztesége 37 millió kato-
nai és civil halott, 21 millió katonai és civil 
sebesült, 7 millió 700 ezer hadifogoly és el-
tűntnek nyilvánított fi ú, férj, apa vagy testvér 
volt.

A szikár számok egyedi és megismételhe-
tetlen emberi sorsokat, életeket és végzeteket 

rejtenek magukban-fi gyelmeztetett a házel-
nök. Hozzáfűzte: a nemzetek szembenállá-
sának, a háborúnak sok okát tartja számon 
a történettudomány, de valamennyi oknál 

súlyosabb a következmény, több tízmillió-
nyi európai ember kioltott élete. Ennek árán 
azonban Európa nem erősebb, hanem gyen-
gébb lett az első világháború után.

Az Országgyűlés elnöke utalt arra, hogy 
az első világháború volt a melegágya két 
európai diktatúrának, a fasizmusnak és a 
kommunizmusnak, és az első világháború-
ból következett a második, amely után több 
évtizedes megosztottság, hidegháború, Ke-
let-Közép-Európa népeinek pedig nyomor és 
elnyomás következett.

Gecse József
járási hivatalvezető

Celldömölk Járási Hivatal
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A kérő imádságról. Jézus, amikor meg-
kérdezték tőle tanítványai, hogyan is imád-
kozzanak, megtanította nekik a Miatyánk 
imádságot, utána pedig buzdította őket, 
hogy bátran kérjenek: „Én is azt mondom 
nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nek-
tek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, 
talál; és aki zörget, annak megnyittatik. 
Melyik apa az közületek, aki fi ának kígyót 
ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor 
tojást kér, skorpiót ad neki?” (Lk 11,9– 
12) Tárják föl szívüket az Úr előtt, fo-
galmazzák meg azt, ami a szívük-
ben van! Atyánk, aki a legjobban 
ismer bennünket, nagyon jól 
tudja, mi van velünk, mire 
van szükségünk: „Még nyel-
vemen sincs a szó, te már 
pontosan tudod, Uram.” 
(Zsolt 139,4)

Akkor miért is van szük-
ségünk imádságra és ezen be-
lül kérő imádságra? Azt hiszem, 
azért, mert nem tudjuk, mire van 
igazán szükségünk! Ha hisszük, 
hogy mennyei édesatyánk jó, és az 
ő akarata szent, és nekünk javunk-
ra válik, akkor az, amit ad, úgy és 
akkor jó, ahogyan ő adja. Luther 
így tanít minket: „Ha az idő és a hely 
megengedi, minden imádságomban négy 
csokrot kötök. Először is tanításnak te-
kintem az imádságot, és megvizsgálom, 
hogy mit kíván tőlem a mi Urunk. Az-
után hálaadássá formálom, harmadszor 
bűnvallássá, negyedszer kéréssé.”

Milyen gyönyörű, igaz? Luther az 
imádságot virágcsokorként adja át 
Urának. Leginkább tehát azért van 
szükségünk imádságra, hogy miköz-
ben így cselekszünk – és mellette persze 
igét olvasunk –, megismerjük őt magát és 
akaratát. Nem az jó nekünk hát, ha a mi 
akaratunk az övé mellé simul, és a hívő 
ember belátja: azt kell kérnie, amit drága 
mennyei édesatyja neki elkészít? Valószí-
nűleg ha Luther vezérfonalán megyünk 
végig, akkor érkezik meg szívünk abba a 
letisztult, nem elhamarkodott, nem csupán 
érzelmek által irányított, nem felületes, 
nem kapkodó-rohanó állapotba, amelyben 
már azt tudjuk kérni, amire igazán szük-
ségünk van. (Sőt talán mások is a képbe 
kerülnek…) Szépen válogatott virágszálak 
ezek, nem fonnyadó gizgazok.

Igen, először a tanítás. Mit mond az Úr? 
Engedelmes a szívem, belátom az ő iga-

zát? Megtettem amit kért? Világosan látom 
a helyzetem és a környezetem helyzetét? 
Megláttam azt, hogy ő mennyit tett értem? 
A kereszten is, és a mai napon is? És el-
fogadtam tőle azt, amit kijelentett nekem, 
és azt is, amit elrejtett előlem? Kértem tőle 
alázatot? Mindezek után hálaadásra tud-e 
nyílni a szám? Igen, a nehézségért is, mert 
így már tőle kapom és veszem el. És a jóért 

is. Mert nem kövére-
dett meg még a 

szívem, hogy el-
ájuljak magam-

tól. Hopp, 
m i n d -

eközben észrevettem azt az egy-két ronda 
foltot a szívemen, lelkemen. Hogy mind-
ezt nem is érdemlem meg! Sőt talán azt is 
meglátom, hogy az eddigi kéréseim ho-
gyan akadályozták látásomat abban, hogy 
észrevegyem, mennyi mindent kaptam 
tőle! És mennyi mindenre nem volt szük-
ségem, amit kértem! Hogy bálványaim, a 
magam igaza miatt nem is voltam eddig 
kíváncsi rá, mert ezek fontosabbak voltak 
nála. Áldásait akartam csupán, nem őt ma-
gát. Hogy bűneimet oda kell vinnem őelé, 
és őszinte bűnbánatban kell letenni.

Ha ezeket a csokrokat szépen sikerült 
megkötnünk, akkor hozzá is láthatunk a 
negyedik csokorhoz. Szerintem ezek után 
bármit kérhetünk. Készülve a reformá-

ció kezdetének ötszázadik évfordulójára, 
szükségünk lenne megtisztulni, hogy azt 
kérjük, amire igazán szükségünk van, ami 
Atyánk akarata, hogy azt tehessük, ami 
neki tetszik.

Egy kis bizonyságtétel régebbről. 
Megkértem Istent, hogy vegye el a büsz-
keségemet, de ő azt mondta: „Nem.” Azt 
mondta, hogy büszkeségemet nem ő veszi 
el, hanem nekem kell letennem Jézus elé. 
Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyerme-
kem legyen egészséges, de ő azt felelte: 
„Nem.” Azt mondta, hogy a lelke egész-
séges, a teste csak átmenet, szeressem őt! 
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, 
de ő azt felelte: „Nem.” Azt mondta, hogy 
a türelem a megpróbáltatás révén a Lélek 
gyümölcse. Nem kapni, megküzdeni kell. 
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldog-

ságot, de ő azt felelte: „Nem.” Azt 
mondta, csak áldását adhatja – a 

boldogság rajtam múlik, mi-
képp fogadom azt. Kértem 

Istent, hogy kíméljen meg a 
fájdalomtól, de ő azt felelte: 
„Nem.” A szenvedés eltávo-

lít a világ látszatdolgaitól és 
szeretet-, békességpótlékaitól, s 

közelebb visz hozzá. Kértem Istent, 
hogy adjon lelki növekedésemnek lát-

ható jeleket, de ő azt felelte: „Nem.” 
Azt mondta, hogy a növekedés az ő 

dolga, ezért hajlandó megkapálni, meg-
metszeni, hogy egészséges, szép legyen 

a gyümölcs. Kértem Istent, hogy segítsen 
másokat szeretni, úgy, ahogy ő szeret en-
gem. Erre azt felelte: „Látom, már kezded 
érteni...” Kértem alázatot. És adott nehéz 
embereket, akiknek ugyanúgy őrá van 
szükségük, mint nekem. Kértem erőt. És 
adott Isten nehézségeket, melyek erőssé 
tesznek. Kértem bölcsességet. És adott 
problémákat, hogy mindig rá tudjam bízni 
magam. Kértem bátorságot. És adott ne-
hézségeket, hogy legyőzzem őket. Kértem, 
adjon szeretetet. És Isten adott gondterhelt 
embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem 
kegyelmeket. És adott Isten lehetőségeket, 
kapcsolódni a kegyelemhez.

Semmit sem kaptam, amit akartam. 
Megkaptam mindent, amire szükségem 
volt. És imáim meghallgatásra leltek.

Endreffy Géza
Forrás: www.lutheran.hu

„Lelkem várja az urat,
jobban, mint az örök reggelt.”

(Zsolt 130,6)
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Alapszabály- és névváltozás, öntözőrendszer…
A 2016 januárjában 
megtartott közgyűlési 
határozatok nagy vál-
toztatásokat hoztak 
a szervezet életében. 
A tagok elfogadták a 
2015. évi beszámo-

lót, majd tisztújításról döntöttek.
Megköszönve az addigi hét főből álló 

vezetőség munkáját, a közgyűlés úgy határo-
zott, hogy a továbbiakban három tagú elnök-
ség lássa el a feladatot. A választás után az 
elnök: Eőry József, elnökségi tagok: Kovács 
István és Ifj. Bagics László öt év időtartamra 
kaptak megbízást.

Határozat született a törvény előírásának 
megfelelően az alapszabály módosításáról, 
amely így illeszkedik a megváltozott társa-
dalmi viszonyokhoz.

A korábbi bázis szerv jogutódlással való 
megszűnése szükségessé tette az Ostffyasz-
szonyfai Termelőszövetkezeti sportkör ne-

vének megváltoztatását is, amely a további-
akban Ostffyasszonyfai sportegyesület néven 
szerepel a hivatalos bejegyzésben.

Az egyesület legfőbb helyi támogatója 
Ostffyasszonyfa önkormányzata, biztosítot-
ta a működéshez szükséges anyagiakat, és a 
TAO pályázathoz szükséges önrész felét.

Köszönjük az adó 1%-ának felajánlását 
azoknak, akik a helyi szervezetek fontosságát 
felismerik és támogatják azokat.

Egyesületünk immár öt éve részt vesz a 
látvány csapatsportágak(TAO) pályázatán. 
Az idei esztendőben egy, három millió fo-
rintos beruházásra került sor, amely során 
automata öntözőrendszer került kiépítésre. A 
fejlesztéshez az Edil Kamin Kft. biztosítot-
ta a pályázaton elnyert összeget, az önrészt 
a fenn említett részben az önkormányzat, a 
másik felét a sportegyesület biztosította.

A labdarúgócsapat a 2015–16-os bajnok-
ságban a megyei III. osztály sárvári csoport-
jában a második helyen végzett.

A 2016–2017-es bajnokságnak az elmúlt 
évekhez viszonyítva nagy létszámmal vág-
tunk neki, ezért is bizakodtunk a jó szerep-
lésben. Sajnos a mennyiség nem jelent egyet 
a sikerrel. Eredményességünket hátráltatta a 
sok sérülés és a fegyelmezetlenség. A baj-
nokság felénél így be kell érnünk a hatodik 
helyezéssel. Bízunk egy sikeresebb tavaszi 
folytatásban.

Az Ostffyasszonyfai SE aktívan segíti a 
falunkban sportolni vágyókat, részt vett az 
asztalitenisz verseny megszervezésében, falu 
futást, falusi olimpiát szervezett a falunapon 
és már negyedik alkalommal rendezte meg a 
Szabó Sándor emléktornát.

Az Ostffyasszonyfai sportegyesület min-
den tagja nevében megköszönöm azok segít-
ségét akik, bármely formában az egyesületért 
tettek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánok!

Eőry József SE elnök

Sporthírek

Táncos lábak
Művelődésházunk péntek esténként és 

szombat délelőttönként modern zenével 
és gyerekzsivajjal telik meg. Hogy miért? 
Akkor van táncedzésük az egyesületünk 
táncosainak, a hip-hop kedvelő kis lur-
kóknak.

Az Energy Dance Team egy szombat-
helyi táncsport egyesület, amely 2005-ben 
indított először csapatot Ostffyasszony-
fán. Akkor kezdtem én is táncos „tanul-
mányaimat” harmadik osztályos kisdiák-
ként. Pár évet működött a csapat, azonban 
létszámhiány miatt megszűnt. Én azonban 
folytatni szerettem volna a táncot, ezért 
Celldömölkre jártam be, majd később, a 
továbbtanulásom miatt felkerültem Szom-
bathelyre.

Eközben a fi atalabb generáció ismét 
elkezdett érdeklődni a hip-hop tánc iránt, 
ezért pár éve újra indult egy csapat. Ez 
a formáció azóta is fennáll 9 fővel, ők a 
Hope Team, és a lányok jelenleg felső 
tagozatosak az általános iskolában. Már 
több oktatócserén is átestek, én több mint 
egy éve tanítom őket, mivel kaptam egy 
oktatói munkalehetőséget az egyesületnél. 
A lányokkal könnyű dolgom van, hiszen 
kiskoruk óta ismerem őket, nagyon jó a 
közös munka.

Idén ősszel többen felkerestek, hogy nem 
indul-e új csoport fi atalabb kezdők számá-
ra. Szerencsére összegyűlt annyi jelentkező, 
hogy tudtunk csapatot indítani. 13 kis alsós 
jár hozzám Ostffyasszonyfáról és Csöngéről. 
Nagyon örülök nekik, mert kezdő oktatóként 

kezdő táncosokkal tudok a legkönnyebben 
haladni és együtt fejlődni.

Az edzések mindkét csapatnál nagyon jó 
hangulatban telnek, lelkesen járnak a pró-
bákra és rendszerint feltöltenek energiával, 
vidámsággal.

Az idei szezon első fellépésén is túl 
vagyunk. A 3. adventi vasárnapon mu-
tatkoztak be a táncosok, kicsik és na-
gyok együtt. Az alsósok angyalokként, a 
felsősök ördögökként, azonban a végére 
mindenki a jó útra tért. A műsorra nagyon 
sokat készültünk, de úgy gondoljuk, hogy 
megérte, mert Csöngén is és Ostffyasz-
szonyfán is nagy tapsot kaptak a gyereke-
ket. Számomra külön öröm volt látni a ta-
nítványaim arcán a színpadra lépés előtti 
pillanatokban az izgalmat, tánc közben a 
ragyogást, a vége előtti utolsó pillanatok-
ban pedig a megkönnyebbülést és a „jaj, 
megcsináltam” érzést. Én is ugyanezeket 
az érzéseket élem meg a mai napig min-
den fellépés előtt, viszont most fordított 
volt a helyzet, hiszen én vagyok az, aki 
bíztat és energiát küld a színpad mellől.

A tánc szerintem egy olyan sport, 
amely jót tesz mind a testnek, mind a 
léleknek. Hiszen minden porcikánkat át-
mozgatja, valamint ez a stílus kifejezetten 
pörgős, így fejleszti az állóképességet is. 
Ami a lélek ápolását illeti, nagyon ki tud 
kapcsolni, le lehet benne vezetni a feles-
leges stresszt, bár ez a piciket még nem 
igazán érinti. Rájuk talán az vonatkozik, 
hogy közösségben lehetnek, mivel ez egy 

csapatsport és bátran jól érezhetik magukat a 
barátok között. Remélem az én táncosaim is 
egytől egyig találnak valami örömöt a tánc-
ban, legfeljebb az edzés végi jutalom szob-
ros-játékot.

Vörös Vivien

A kép 2016. áprilisban készült
az egyesület háziversenyén, ahol a Hope Team 

ezüst minősítést kapott.
Első sor balról jobbra: Papp Linda, Koronczai 

Adél, Kiss Anna, Mihácsi Hédi Második sor
balról jobbra: Mihácsi Noémi, Vörös Vivien, 
Kamondi Bianka, Kiss Virág, Vörös Szonja.
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Álmos volt, és már épp lecsukódni ké-
szült a szeme, amikor eszébe jutott, mit 
mondtak aznap – a téli vakáció előtti utol-
só tanítási napon – a barátai. Mindnyájan 
azt állították, hogy nem a tanórák elmara-
dása a legjobb a szünetben, hanem maga a 
karácsony. Azon belül is, a legörömtelibb 
esemény a Szentestei ajándékosztás, ami a 
karácsony fénypontja.

Azzal a tudattal, vagy inkább tudatlan-
sággal aludt el, hogy nem értette: ajándé-
kot ő az év más napján is szokott kapni, 
például a születésnapjára vagy a névnapjá-
ra, de vajon mitől olyan különleges a bará-
tai számára a karácsonyi ajándékozás?!

Reggel a szokásos karácsonyi sürgés-
forgásra ébredt. Anyuka, annak ellenére, 
hogy ő még pizsamában volt, rögtön a 

konyhaasztalhoz ültette, de annak is csak 
az egyik sarkán – a hatalmas, még jeges 
pulyka mellett – szorított számára helyet, 
hogy ott gyorsan reggelizzen meg. Azután 
ugyanolyan gyors tempóban öltözzön fel, 
mert apuka már berregteti az autót, men-
nek a piacra a fenyőért. A nővére kötény-
nyel a derekán mézeskalácsot formázott a 
gyúródeszkán, és még a kutyának is dol-
ga volt, épp akkor nyalta fényes tisztára a 
tányérját. A fát megvették, szokás szerint 
feldíszítették, megvolt a karácsonyi puly-
kavacsora is, majd, Szenteste lévén, az 
ajándékok felbontása következett. Mint az 
elmúlt években szinte mindig, most is kis-
autó került elő a díszcsomagolásból, olyan 

modell, amilyen még nem volt neki. Anyu-
ka a kapott márkás parfümöt szagolgatta, 
apuka az ajándék inget próbálta fel, a nővé-
re azonnal beletemetkezett az új könyvébe, 
mivel nagyon szeret olvasni.

Egyáltalában nem érezte, hogy ez az 
este más lett volna, mint mondjuk egy név-
napi összejövetel, vagy a születésnapja, 
mert akkor is mindig szokott kapni vala-
mit, hiszen az az ünnepeltnek kijár. Hama-
rosan mindnyájan elvonultak a szobáikba, 
és elcsendesedett a ház…

Reggel a szokásos karácsonyi sürgés-
forgásra ébredt. Anyuka a konyhában 
fogadta, látszott, már korábban elkezdett 
főzni, a mirelit pulyka is félig kiolvadt. A 
reggelit gyorsan be kellett kapnia, apuka 
már az udvaron várt rá, együtt mentek a 

fenyőért. A lánytestvére cukormázzal von-
ta be a mézeskalácsot, és a kutya farkát 
csóválva leste, mikor kerül a tisztára nyalt 
tányérjába valami fi nomság, ami ilyenkor 
a konyhában le-lepottyan az asztalról. A 
fenyő hamarosan feldíszítve állt a hallban, 
majd megvolt a karácsonyi vacsora, és a 
gyertyagyújtás után sorra került a Szenteste 
utolsó mozzanata, az ajándékok kibontása. 
Kisautót kapott, olyan márkát, amilyennel 
még nem rendelkezett. Hát ez is csak olyan 
ajándék, mint a korábbiak – gondolta –, és 
beállította a többi autó közé a sorba. Aztán 
lassan mindenki aludni tért. Úgy bújt be az 
ágyába, hogy nem érezte sem a karácsony, 
sem az ajándék okozta különös örömöt…

Reggel a szokásos karácsonyi sür-
gés-forgásra ébredt. Olyan ismerős volt 
minden. Mintha ezt egyszer – vagy talán 
nem is egyszer – már átélte volna. Anyu-
ka a karácsonyi pulykát tömte a fűszeres 
töltelékkel, a nővére meg-megnézte, sül-e 
már a sütemény a sütőben. Apuka elment 
a fenyőért, és a kutya már a második adag 
töltelék maradékot ette ki a táljából. A fe-
nyőre felaggatták a szokásos díszeket, a 
karácsonyi vacsora is fi nom volt, na és a 
Szentestén, az ajándék kibontásakor se érte 
meglepetés. A kapott kisautó – ez alka-
lommal is egy új típus – nem okozott igazi 
örömöt. Mielőtt elnyomta volna az álom, 
az ágyban megint csak az okot kutatta, mi-
ért nem különlegesen szép és jó az ő kará-
csonya, és miért nem okoz számára olyan 

örömöt a Szentestei ajándékozás, mint az 
osztálytársainak…

Reggel a szokásos karácsonyi sür-
gés-forgásra ébredt. Már szinte behunyt 
szemmel is látta, mint birkózik anyuka a 
hatalmas karácsonyi pulykával, miként 
ügyeskedik nővére a sütőnél, apuka ho-
gyan cipeli be a kocsiról a fenyőt, és a 
kutya most se törődött mással, csak fark-
csóválva leste, mikor pottyan le számára 
a konyhaasztalról valami további ínycsik-
landó falat. A fát korán feldíszítették, de 
Szentestéig jócskán volt még idő.

Váratlanul az ötlött az eszébe, milyen is 
lenne, ha nem csak sablonos ajándékokat 
kapnának karácsonykor, olyanokat, ami-

Minden nap szenteste
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lyenekre nagyjából már mindenki számít?! 
Az ajándékok mindig a boltból származ-
nak, és szinte már az eladók is tudják, hogy 
– néhány nappal az ünnep előtt – apuka mi-
lyen parfümöt vesz a feleségének, anyuka 
milyen inget a férjének, újonnan megjelent 
könyvet a lányának, és a szülei együtt vá-
lasztják ki a következő kisautót a fi uknak, 
vagyis neki.

Tulajdonképpen a nővére és ő mindig a 
szüleiktől kapnak ajándékot, amit a felnőt-
tek pénzért vásárolnak. Ugyanakkor se ő, 
se a nővére még sohasem adtak ajándékot 
karácsonyra a szüleiknek vagy egymásnak. 
De hiszen nincs is annyi zsebpénzük, mi-
ből vennének ajándékot? De kell-e igazán 
pénz az ajándékozáshoz?! Behúzódott a 
szobájába, és buzgón tenni-venni kezdett. 
Amikor elkezdte, még nem is tudta igazán, 
mit fog csinálni a többféle fényes, kemény 
kartonból, a sok színes ceruzával, meg 
fonallal. Aztán az ötletek csak úgy jöttek 
maguktól.

Egy dobozka alaprajzát rajzolta meg, 
majd mielőtt a kivágott mintát széleinél be-
hajtogatta és összeragasztotta volna, színes 
tollal kacskaringós, varázslatos virágokat 
rajzolt minden oldalára.

Azután egy újabb kartonból hosszú, 
keskeny lapocskát vágott ki, amit bagoly 
formájúra szabott, és az élethű madarat ki 
is festette arany meg barna színű fi lctollal.

Besurrant a szülei szobájába, és kivett 
a szekrényből egy csúnya, fából készült 
ruhafogast. Olyant, amire apuka gyakran 
panaszkodott, hogy szálkás, és már nem 
egyszer beleakadt az ingnyaka, teljesen 
kihorzsolta, úgyhogy a ruhadarab előbb-
utóbb nem is lesz hordható. A vállfát ügye-
sen bevonta színes zsineggel, még mintát 
is font rá, kifejezetten jól mutatott, egy va-

lódi indián se csinálta volna meg szebben 
ezt a kézimunkát.

Lassan elérkezett a vacsoraidő, majd az 
azt követő szokásos, Szentestei program, 
az ajándékok kibontása.

Anyuka meglepetéssel vette észre, 
hogy a sejthetően drága parfümöt rejtő 
áruházi papírtasak mellett, egy kisebb 
csomag is meglapul. Kibontotta, és ab-

ban egy remekbe szabott, oldalán virágos 
mintázatú dobozkát talált, a mellétűzött 
cetlin, ákombákom betűkkel, felirat állt: 
Gyűrűtartó.

Nővére a lapos kis csomagból egy bag-
lyot ábrázoló könyvjelzőt húzott elő, ami-
nek duplán örült, mivel épp a napokban 
hagyta el valahol a kedvenc könyvjelzőjét.

Apuka teljesen elhűlt az ajándéka lát-
tán, persze jó értelemben. El nem tudta 
képzelni, hogyan juthatott neki eszébe ez 
a ragyogó ötlet, mármint egy ilyen prak-
tikus, egyben különleges dolog, a fonallal 
művészien bevont vállfa?! Megfogadta, 
hogy arra csakis a legújabb ingét akasztja 
fel, ami ily módon biztosan megmenekül 
mindenféle károsodástól.

Az ő ajándéka kisautó volt. De most ki-
vételesen ezt sem bánta, mert apuka meg-
ígérte, hogy farostlemezből együtt fabri-
kálnak majd a gyűjteménye számára egy 
szuper játékgarázst. A nővére hozzátette, 
hogy ő a műanyag ablakok elkészítését 
vállalja, mert az iskolai gyakorlati órán 
éppen ház makettet csináltak, és legalább 
élőben is kipróbálhatja a tudását. Anyuka 
momentán nem tudott mit érdemben hoz-
zátenni, inkább megfogadta, ha elkészül 
a garázs, az avatóra egy szép nagy tortát 
süt, és a tetejére az ő kedvenc autómárkáját 
fogja megmintázni marcipánból.

Még sokáig beszélgettek a fenyőfa kö-
rül. Egyikük se álmosodott el olyan hamar, 
mint az eddigi karácsonyokkor szokott. 
Újabb és újabb ötletek kerültek szóba, 
hogy mit és hogyan lehetne a jövő kará-
csonykor másképpen csinálni, hogy az ne 
szokványos legyen, hanem igazi, emléke-
zetesen nagy ünnep mindannyiuk számára.

Amikor este végre ágyba került, még 
sokáig nem tudott elaludni. Életében elő-

ször élvezte igazán a karácsonyt. Végre ő 
is adott valamit, megajándékozta a család-
tagjait. És még meg is dicsérték érte! Büsz-
ke volt magára. Úgy érezte, ilyen örömteli 
karácsonya még sohasem volt.

Másnap reggel frissen ébredt, egy való-
ban új napra…

Mester Györgyi
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Karácsonyi dal
Fényes égből, Mennyországból
Szálljatok le angyalok,
Kis fi úknak, kislányoknak
Karácsonyfát hozzatok!

Karácsonyfát ragyogót,
Zörgős, borgós mogyorót,
Ezüstszőrű paripát,
Aranyszőrű barikát.

Fényes égből, Mennyországból
Szálljatok le Angyalok,
Kisfi úknak, kislányoknak
Meséskönyvet hozzatok!

Had kiáltsák, „jaj de szép!”
Legyen benne mesekép.
A hazáért imádság,
Magyar érzés, Szabadság.

Fényes égből, Mennyországból
Szálljatok le Angyalok,
Öregeknek, gyerekeknek
Meleg ruhát hozzatok!

Nagykabátot, Nagykendőt,
Vastagtalpú cipellőt,
Tüzelőfát – Angyalok
Azt is, azt is hozzatok!

/Horváth Vincéné Kiss Eszter gyűjtéséből való
Karácsonyi gyermekdal az 1800-as évekből
átörökítve/

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki a 2015. évi SZJA 1%-át
felajánlotta az Ostffyasszonyfáért Közalapítványnak.

A számlánkra érkező 87.333 Ft-ot
az alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra használtuk fel.

Kérjük, támogassa alapítványunkat Ön is, hogy még több közös cél 
megvalósítását segíthessük a továbbiakban!

Adószám: 18882328-1-18
Ostffyasszonyfáért Közalapítvány Kuratóriuma nevében

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Áldásokban gazdag, boldog, új esztendőt kívánok

az Offai Hírmondó valamennyi Olvasójának!
Harasztovics Tímea, a kuratórium elnöke



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


