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Bemutatkozunk...
Többen feltették már nekünk Berlinben is,
Ágfalván is azt a kérdést, hogy „miért éppen
Ágfalva“? Mivel berlini születéső férjem
„nagylelkő gesztusára“ én is naponként,
meghatódva rácsodálkozom, csak a magam
nevében tudok válaszolni.
Elıdeink, Kata és Balázs családjuk
Domonyhoz való közelségére hivatkoztak,
amikor innen elköszöntek. Én is ugyanerre
hivatkoztam, amikor Berlinben búcsút vettem
a barátaimtól és a gyülekezetemtıl, de vonzott
minket a falu és a gyülekezet kétnyelvősége és
a határ közelsége is.
Férjem Berlinben nıtt fel, ott tanult teológiát,
és az egyetem befejeztével ott volt tíz éven
keresztül iskolalelkész. Emellett gyülekezeti
lelkészként is dolgozott. Két évig éltünk
Budapesten is, ez alatt az idıszak alatt
börtönlelkészként szolgált három budapesti
börtönben.
Jómagam sárvári születéső vagyok, tizennyolc
évig itt éltem, ebben az Ágfalvától hatvan
kilométerre fekvı kisvárosban, majd teológiai
tanulmányaimat Budapesten és Berlinben
végeztem. Hét éven keresztül lelkészi
szolgálatot láttam el a Berlini Protestáns
Magyar Gyülekezetben, emellett dolgoztam
egy német gyülekezetben is.
Van két kicsi fiúnk. Dávid kétéves, Ármin
pedig négy hónapos.
Jól érezzük magunkat Ágfalván, és már sok
kedves emberrel megismerkedtünk, de
kíváncsian várjuk a további találkozásokat és
beszélgetéseket
is
–
nem
csak
evangélikusokkal!
Heinrichs Eszter és Michael
evangélikus lelkészek

Karácsonyi gondolatok
-a kikapcsolódásról és az ünnepi
„bekapcsolódásról“Karácsony több mindent is jelenthet
számunkra: - szeretettel teljes családi légkört,
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rég nem látott rokonok viszontlátását,
gyertyafényes,
„bejgliszagú“
estéket,
szabadidıt, kikapcsolódást...
Egy nagyszerő költı, Pilinszky János szerint
"...az ünnep, a keresztyén ünnep mindenekelıtt
a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja
kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre
kevés; hiányzik belıle az ünnepteremtı erı.
Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie."
Karácsony misztériumába csak a 4. század óta
"kapcsolódtak be" a keresztyének. A Krisztus
utáni elsı háromszáz évben a keresztyénség
húsvéton kívül nem tartott számon más évrılévre "ismétlıdı" ünnepet.
Jézus születésének napját csak 354 december
25-e óta ünnepli a nyugati keresztyénség, de
ennek az eredetérıl is különbözı hipotézisek
vannak. Egyes kutatók abból indulnak ki,
hogy ókeresztyén teológusok bizonyos
számítások szerint a december 25-i idıpontot
hozták ki Jézus születésének lehetséges
idıpontjául, a vallástörténészek pedig a perzsa
Mithrász-kultusz felıl próbálják a kérdést
megközelíteni.
De nem is az számít, hogy mióta vagy miért
éppen ekkor ünnepeljük karácsonyt, hiszen
kezdetektıl fogva, a Jézus Krisztushoz való
viszonyt, az ünneplésbe való "bekapcsolódást"
nem
a
történelemtudósok
és
a
vallástörténészek kutatásai határozzák meg,
hanem a történeti tényeken is túllépı hit.
Ahhoz,
hogy
valójában
„bekapcsolódhassunk“ az ünnepbe, az kell,
hogy rájöjjünk: nem mi készítjük a
karácsonyt. Akkor sem, ha nagyon úgy tőnik,
hogy mi vagyunk azok, akik megteremtjük az
ünnepi hangulatot, hiszen mi gondoljuk ki
leleményes
fantáziánkkal,
melyik
családtagunk minek örülne igazán, miénk a
vásárlás kényelmetlensége, a mosogatnivalók
"tömkelege", a vendégvárás fáradtsága...
Mindezek ellenére nem mi készítjük a
karácsonyt, mert karácsony arról beszél, hogy
ég és föld egy pillanatnyi idıre összeért és
egymásra talál: emberré lett az Isten.
Heinrichs Eszter, evangélikus lelkész
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FÉLIDİ
A helyi önkormányzati választások óta eltelt
két
esztendı.
A
választott
testület
megbízatásának félidejéhez érkezett. Az
idıpont lehetıséget, és okot is szolgáltat
ahhoz,
hogy
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal együtt visszatekintsünk. A
visszatekintés kimondatlanul is magában
hordozza az értékelést, hisz olyan meg nem
fogalmazott kérdésekre adja meg a választ,
mint például:
- Törekvéseink megértésre és kedvezı
fogadtatásra találtak-e?
- Sikerült-e a legfontosabb feladatokat
megtalálnunk?
- Lépést tudunk-e tartani, fel tudunk-e
zárkózni a Sopron környéki sikeres falvak
szintjére?
- Megbízatásunk végeztére javítani tudunk-e
az itt élık életminıségén? és sorolhatnám.
Az ilyen jellegő kérdések megválaszolása a
falu lakosságának visszajelzései nélkül nem
reálisak.
Ezért mi most megállunk egy pillanatra, és
visszanézünk. Amit látunk, megosztjuk
Önökkel, hogy Önök is bizalommal
forduljanak
hozzánk
meglátásaikkal,
véleményükkel.
Az önkormányzatnak vannak kötelezı és
választható feladatai, amelyek közül a
lakosság igényei és anyagi lehetıségei szerint
hangsúlyoz.
Az ilyenek az óvoda és az általános iskola
zavartalan mőködtetése.
Az óvoda létszáma folyamatosan nı,
olyannyira, hogy minden jelentkezı gyereket
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nem is tudunk fogadni. Szükségessé vált új
óvodai csoport indítása, de a jelentkezı
igényeknek még így sem tudunk eleget tenni.
Az intézményt bıvíteni kell. A munkálatok
jelenleg félúton vannak, a tetıtér felújítása
lehetıvé teszi annak teljes beépítését, ami után
két éves kortól tudná fogadni a gyerekeket, és
három óvodai és egy bölcsıdei csoporttal,
100-110 fıvel mőködhetne a jelenlegi 80-hoz
képest. Az eddig elvégzett munkálatok 25
millió forintba kerültek, ebbıl 10 millió
forint állami támogatás volt. A teljes
befejezéshez további pályázatokat készítünk
és bízunk abban, hogy nyerünk is.
Nem volt titok, hogy iskolánk viszonylag
alacsony létszáma miatt veszélyben volt.
Döntenünk kellett, hogy gyermekeink pici
koruktól fogva ingázókká válnak-e. Az összes
lehetséges megoldás közül a legjobbnak az
bizonyult, hogy a törvényben elıírt
osztálylétszámok biztosítására Sopronból
hozunk gyerekeket. 30 fıt utaztattunk, akik
jelenleg már csak 26-an vannak. Közülük a
problémásabb gyerekek az elmúlt tanév végén
kimaradtak. A jelenleg 130 fıs létszám igazolt
bennünket.
A
gyerekek
és
szülık
empátiájának és toleranciájának, valamint a
pedagógusok ıszinteségének köszönhetıen
elviselhetıen zajlott a létszámában kritikus
tanév. Ma már elmondhatjuk, hogy volt
értelme.
Iskolánk személyi és tárgyi feltételei tovább
javultak. 3,5 millió forintból épült új
sportpálya,
melynek
egy
részét
a
futófesztiválok bevétele biztosította. Köszönet
a szervezıknek és a segítı szülıknek, volt
tanítványoknak. Sporteszközöket vásároltunk,
rendbetettük a kerítést és az átjárókat. A
napközis épületben fızésre teljesen alkalmassá
tettük a konyhát, felújítottuk a fiú és lány
mellékhelységet.
A
napközi
elavult
elektromos hálózatát teljesen kicseréltük.
További 9,4 millió forint vár elköltésre,
melyet
zuhanyzók
kialakítására,
és
kerékpártárolók építésére nyert az intézmény.
A virtuális iskolapályázaton 7 millió 750
forinthoz jutottunk, melyen számítógépeket
és egyéb számítástechnikai eszközöket
vásárolhatunk.
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A gyerekek táborozását 2 ezer eurós nyertes
pályázat segítette. A pedagógusok munkáját
további 30-80 ezer forintig terjedı, több apró
nyertes
pályázat
támogatta.
Az
intézményekben
folyó
mővészetoktatás
remélhetıleg segíti a községben mőködı
mővészeti csoportok utánpótlás nevelését. A
gyerekek
munkáját
különbözı
rendezvényeken tekinthetik meg a szülık és
érdeklıdık.
A kultúrálódni, és a sportolni
vágyóknak tovább javultak a lehetıségeik a
községben.
Az egyesületek házában méltó otthonra leltek
az egyesületek. A könyvtár rendezvényei jól
látogatottak. Az idei évben a sportpálya
szociális blokkja, a tribün és a büfé, új igényes
külsıt kapott, ahol a felnıtt foci mellett a
gyerekek sportja és a nıi foci is megtalálta a
helyét. Mindemellett számos rendezvénynek is
helyt ad a terület.
A munkák jelentıs részét társadalmi
munkában végezték. Az Önkormányzat a
felújítást 1,5 millió forinttal támogatta, olyan
mértékben, hogy az a Sportegyesület
értékteremtésével egyenértékő legyen.
Tovább szépültek a falu közterületei, ebben
jelentıs szerepe van a Virágos Ágfalváért
Egyesületnek. Sokat segítenek a rendszeresen
szervezett, a lakosság és az iskola
mozgósításával végzett szemétgyőjtések,
melyek a külterületeket is igyekeznek rendbe
tenni. Munkájuknak és az évente rendszeres
ingyenes
lomtalanítás
lehetıségének
köszönhetıen látványosan kevesebb a
környezetet szennyezı szemét. Duplára nıtt a
szelektív hulladék győjtésének lerakóhelye. A
Hegy utca végén lévı gödröt feltöltöttük, ott
egy parkoló alakult, és arra is lehetıséget
adott, hogy a kukásautó megfordulhasson. Így
a Hegy utca, Gyógy utca, Brennbergi utca
szemétszállítása a konténerek helyett egyéni
ürítıedényekkel oldódott meg. Az idei
esztendıtıl az elektromos hulladékot a
Polgármesteri Hivatal udvarán rakhatja le a
lakosság, onnan kerül elszállításra.
A közlekedést segíti a lakótelepen elkészült
autóbusz forduló. Ha már közlekedés; a
határnyitások megszüntették a község
zsáktelepülés jellegét. Lépesfalvánál pályázati
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pénzbıl fahidat építettünk. Somfalva felé
pedig közösen pályáztunk. Az AusztriaMagyarország
Határon
Átnyúló
Együttmőködési
Program
2007-2013
idıszakra benyújtott TRANSBORDER 770
ezer eurós összköltségvetéső pályázatból
Ágfalva a magyar szakaszra 564 ezer eurót
nyert. Remélhetıleg a jövı évben aszfaltos út
épülhet ebbıl a somfalvi templomig. Nagy
forgalmú utak melletti kerékpárút építésre 40
millió forintot pályázott a község, a kormány
ezt további 30 millióval kiegészítette, a falu
tesz még hozzá 10 milliót. Ha a pályázatban
résztvevı társközségek tudják pótolni saját
tervüket, a Fı utca teljes egészében megújul és
2,4 m-rel szélesedik.
Turisztikai kerékpárútra pályázatunk a FertıHanság Nemzeti Parkkal, ami a soproni
kerékpárút folytatására ad lehetıséget a
temetıig. Ez a pályázat kétfordulós, ezért csak
jövıre kerül megépítésre 23 millió forintból.
A Baracsi utca vége idén novemberben
elkészül, 7 millió forintba kerül. Ennek a
beruházásnak is az 50 %-át pályázati úton
nyertük.
Még ebben az évben meg kívánjuk oldani a
Váci Mihály út kivilágítását a temetıig, ahol a
ravatalozó elıtti részt már rendbe tettük.
Nagyon sok a baleset a SopronÁgfalva közötti útszakaszon. Ennek oka
részben a gyorshajtás, amire a falun belül is
van bıven példa. Sajnos. De a pár éve
felújított út felsı rétegének újra építése is
elkerülhetetlen. Ehhez elnyertük a kormány
127 milliós támogatását.
Sokat pályáztunk. Nagyon rövid idı
alatt 35 nagyon komoly pályázatot adtunk be,
és nem keveset nyertünk. A továbbiakban is
úgy építkezünk, hogy pályázatok segítségével
tovább javuljanak a lehetıségeink. Ezért
megvásároltuk az evangélikus egyház
jóindulatú hozzáállásával a Papkertet, itt
játszótér épülhet, a terület rekultiválása már
megtörtént.
Birtokunkba került a Tájház, így annak állaga
is javíthatóvá válik pályázati pénzbıl.
Tagjai lettünk a Leader közösségének, mely 5
millió forintig támogat életminıség javító
pályázatokat. A Leader 39 község, 81
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egyesület,
alapítvány
és
vállalkozók
részvételével jött létre, elnöke Gaál István.
Lakossági
igények
alapján
módosítottuk a Rendezési tervünket, aminek
köszönhetıen megkezdtük egy kisebb ipari
terület kialakítását, ahol vállalkozók és
magánszemélyek végzik a beruházásokat.
Nyitottak
vagyunk
minden
olyan
kezdeményezésre, amely a falu érdekeit
szolgálja. Annál is inkább, mivel a lakosság is
együttmőködı. Ennek jó példája, hogy a
GYSEV-vel közösen sikerült tovább lépnünk,
hogy a személyszállító vonatok álljanak meg a
faluban. A területükkel érintett lakók részérıl
teljes támogatást élveztünk. Az útépítések
kapcsán is minden érintett földtulajdonos
segített
bennünket.
Köszönet
érte
mindannyiunk nevében.
Az Önkormányzat és intézményei
kapcsolatrendszere rendkívül széleskörő és
folyamatosan bıvül. A kapcsolatok egyik ékes
példája a 15 éve tartó Schefflenz-i kapcsolat,
ami már felül emelkedett minden formaságon,
és hatalmas értékeket képvisel. De az
óvodának
is
sikerült
Drassburggal
megvalósítani egy óvónı cserét. Somfalvával
közösen évrıl-évre falunapot tartunk.
Idehaza tagjai vagyunk a Sopron-Fertıd
Kistérségi társulásnak a Leadernek, együtt
mőködünk a Fertı-Hanság Nemzet Parkkal, és
még sorolhatnám.
Munkánknak sok segítıje és támogatója van,
akik tevılegesen és anyagilag is segítik
törekvéseinket. Kapcsolatrendszerünk soha
nem öncélú. Látnunk kell, hogy mi minek
köszönhetı.
A község kulturális élete rendkívül színes.
Ebbıl a faluban mőködı egyesületek kiveszik
a
részüket.
Az
idei
évtıl
egy
rendezvényszervezı, Csoltói József is segíti a
színvonal biztosítását. Sokszor elhangzik az a
vélemény, hogy sok a rendezvény. Mi a
céljuk?
Ki
a
gazdájuk?
Minden
rendezvényünk a lokalitást erısíti. A
kezdeményezı kedv az identitás, a civil szféra
erısödését mutatja. Minden közösség helyi
csoportérdekek megjelenítésérıl szól, ezért
örülünk ha újak alakulnak, mint például a
kézimunka kör. Legnagyobb rendezvényeink a
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Falunap, a Búcsú, a Futófesztivál, az
Ikerfesztivál és a Gesztenyefesztivál.
Ezek is civil kezdeményezések, illetve az
egyesületek
munkájára
épülnek.
Az
összefogásról, az együttmőködésrıl, a
kezdeményezıkedvrıl szólnak, és öregbítik
Ágfalva hírnevét.
Mindannyiunk büszkeségei.
Az Önkormányzatok kötelezı feladata a
rendeletalkotás. Nagy körültekintést igényel
az elkészítésük. Az idei évben nyolc új
rendelet
került
elfogadásra.
Ezek
mindannyiunk számára megtekinthetık a
Jegyzınél, ügyfélfogadási idıben.
Fontos, hogy az intézmények és az
infrastruktúra fejlesztése mellett ne feledjük
el, hogy Ágfalva elsısorban az itt élı
emberekrıl szól. Azokról is, akiknek
lehetıségeik szőkösek, és nehezen élnek. A
legkisebbek és a rászoruló családok érdekében
Gyermekjóléti
szolgálat
mőködik
a
könyvtárban, a Sopron-Fertıd Kistérségi
társuláson belül.
Anyagilag is próbálunk segíteni. Az elmúlt két
évben 129 fı kapott 9 millió 347 ezer forint
értékben támogatást. Ebbıl a természetbeli
juttatás 643 ezer forint értékő.
Ezek formái: Rendszeres szociális segély,
idıskorúak
járadéka,
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj,
átmeneti segély, temetési segély, újszülöttek
támogatása,
közgyógyellátás
és
gyógyszertámogatás.
Ha visszatekintünk, látnunk kell azokat a nem
várt eseményeket, amelyek meglepetésszerően
érték a falut. Ezek a szélsıséges idıjárásnak
köszönhetı nagy szelek és hatalmas gyors
esık. Fel kell készülnünk arra, hogy bármikor
újra elıfordulhatnak. Óriási az egyén
felelıssége, hiszen nem tudunk mindenkin
segíteni.
Fontos,
hogy
telkeiken
gondoskodjanak az esıvíz elvezetésrıl. A
kialakított árkok, ha szükség van rájuk, a
házainkat menthetik meg. Nem mindegy hova
ültetünk fákat, az épületek közelébe lévı nagy
fák erıs szél esetén, egész tetıszerkezeteket is
tönkretehetnek.
Magunknak
vagy
a
szomszédnak okozott kárt a pénztárcánk
bánja, arról nem beszélve, hogy idén az
Önkormányzatnak is 2 millió forintjába
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került, hogy a kritikus helyeken az árkokat
korrigálja, nem egyszer azért, mert azt
„valakik” betemették.
Az elırelátásra a következı években még
nagyobb szükség lesz. A pénzügyi világ
válsága senkit nem fog elkerülni, sem az
egyént, sem a közösségeket. Minden tervünk
megvalósítása azon múlik, hogy a megfelelı
anyagiakat hogyan tudjuk ahhoz mozgósítani.
Az Önkormányzat hatalmas lehetıséget nyert
a pályázatokon, azt azonban tudni kell, hogy
ezek utófinanszírozásúak. Ahhoz, hogy a
beruházások megvalósuljanak, meg kell
elılegezni a bekerülést.
Ezért is van nagy jelentıssége annak, hogy a
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet fiókot
nyitott a faluban, együttmőködése az
Önkormányzattal példamutató. Nem beszélve
arról, hogy a lakosság végre helyben kultúrált
körülmények között intézheti a pénzügyeit.
Visszatekintésünk a teljesség igénye nélkül
készült, elsısorban azért, hogy összegezzük az
eddig elvégzett munkát, és szembesüljünk a
következı idıszak feladataival, meglássuk az
azokban rejlı nehézségeket és felkészüljünk.
Közzé
azért
tesszük,
hogy
lássák
erıfeszítéseinket, és saját gondolataikkal,
észrevételeikkel, munkájukkal járuljanak
hozzá a megvalósításhoz.

helyiségbıl.
Az utolsó gyertyagyújtás után itt a
Karácsony, ami szintén indokolja, hogy
óvatosak legyünk.
Vigyázzunk,
nehogy
karácsonyfatüzet
okozzunk. Ügyeljünk rá, hogy a csillagszórót
ne teljesen a fa ágáig tekerjük fel, mármint
az izzó részét, mert meggyújthatja a
karácsonyfát. A z e l ek t r o m o s égısorok,
vezetékek zárlatosak is lehetnek. A felrakás
elıtt vizsgáljuk át, hogy a v e z e t é k nincs-e
megtörve, nem sérült-e? Csak így lehetünk
biztosak benne, hogy nem okoz tüzet.
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az égı
gyertyát,
égısort,
csillagszórót.
Ha
elmegyünk otthonról, oltsuk el a gyertyát,
húzzuk ki az égısort, díszvilágítást. Így
megelızhetjük a l a k á s t ü z e t .
Nagyon fontos még, hogy a gyerekek csak a
f e l n ı t t e k jelenlétében legyenek az égı
gyertya, csillagszóró közelében!

A Testület megbízásából összeállította:
Pék Zsuzsanna

Lázas készülıdés elızte meg a már
hagyományossá vált óvodai ünnepünket, a
Márton-napot:
óvodás gyermekeink szüleikkel, az óvó nénik
vezetésével készíthették el a saját lámpásaikat.
A vidám hangulatú barkács-esteken lehetıség
nyílt a kötetlen beszélgetésre is, és szebbnél
szebb lámpások készültek ezen idı alatt.

Tőzre, vízre vigyázzatok, hogy le
ne égjen a házatok !
Tisztelt ágfalvi lakosok!
Hamarosan itt a november vége, Ádvent elsı
vasárnapja.
Az
ádventi
koszorún
meggyújtjuk az elsı gyertyát.
Azután jön a december, sorban gyújtjuk a
gyertyákat.
A közelgı ünnepek, a gyertyagyújtás
idıszaka indokolja, hogy felhívjam a
figyelmüket n é h á n y f o n t o s d o l o g r a .
Az égı gyertya, ha nem vagyunk elég
elıvigyázatosak, koszorútüzet okozhat. A tőz
továbbterjed és meggyújthatja a k ö zelben
lévı éghetı anyagokat.
A kis tőzbıl komoly, nagy tőz keletkezhet,
elég, ha csak pár percre távoznak a
ÁGFALVI KRÓNIKA

Minden
ágfalvi
lakosnak
tőzmentes,
Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket
és
Eredményes, Boldog Új Esztendıt kívánok.
Dudás György ny.tüo.szds. képviselı
Á g f a l v a tőzvédelmi tanácsnoka

Márton-nap az óvodában
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Márton neve napján szent Mártonra, a
szegények megsegítıjére emlékezünk, mint
minden évben november 11-én. Márton
életérıl, jócselekedeteirıl legendák szólnak,
ezeket a történeteket elevenítettük fel az
ünnepen óvodásaink és szüleik, vendégeink
körében. A gyermekek kis mősora és egy kis
süteményezés után elindult a menet az
evangélikus templomig.
A gyermekek örömmel vitték világító kis
lámpásaikat, miközben vidáman énekeltek:
Ich gehe mit meiner Laterne…
Cséryné- óvónı

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
Hl. Martin
Bischof von Tours
Heiliger Martin,
Du bist einer,
der geteilt hat.
Nicht den ganzen Mantel verschenkt,
sondern geteilt.
Hilf uns, das Teilen zu lernen,
nicht so, wie ein Reicher
einem Bettler ein Almosen schenkt,
sondern so, wie der Bruder
teilt mit dem Bruder,
so wie ein Mensch
ein Brot teilt
mit einem anderen Menschen.
Und so, dass der, der bittet,
sich seines Bittens nicht schämt:
weil der Mensch zu dem Menschen
gehört
und einer nicht ohne den anderen
leben kann.
Und so, dass wir verstehen,
was wir zu teilen haben:
Nicht nur unser Geld,
auch unsere Zeit,
auch unsere Freude, unser Glück,
auch unsere Angst und Traurigkeit,
auch unsere Hoffnung.
Heiliger Martin, so zu leben,
wie Du gelebt hast,
das ist unsere Hoffnung.
ÁGFALVI KRÓNIKA

December. Advent, Mikulás ünnepe és
Luca napja: az év legtöbb és legnagyobb
ünnepének idıszaka. Számtalan babona,
hiedelem és népszokás kötıdik a téli
ünnepekhez, ezért mindenképpen megérdemli
a mesés hónap címet. Mindenki a csodára vár,
még ha nem is gyerek már, de azért kipucoljuk
a csizmánkat, kirakjuk az ablakba, várjuk a
Mikulást, a Jézuskát, az angyalokat, a
csengetést, az ajándékokat. Egymás elıtt
titkolózik az egész család, kicsi és nagy
egyaránt, eldugjuk az ajándékokat, titkosan
csomagolunk, egyszóval már a készülıdés is
olyan mesés. Röviden tekintsük át az
ünnepkör részeit.
Advent. András napjához legközelebb
esı vasárnapon, négy héttel karácsony elıtt
kezdıdik
advent
idıszaka,
mely
a
reménykedés, s a várakozás ideje. Minden
vasárnap eggyel több gyertya fénye ragyogja
be a lakást. Hagyományosan minden évben
megvesszük, vagy saját kezüleg elkészítjük az
adventi koszorút, melynek hagyománya több
mint száz éves múltra tekint vissza.
Luca Napja. December 13-án kell
nekifogni a Luca szék elkészítésének, majd 13
napon át, tizenháromféle különbözı fából kell
készíteni. Aki Luca székére ül, az meglátja a
boszorkányokat.
Karácsony. Végre lezárul az adventi
idıszak, s következik a várva várt karácsony:
a szeretet ünnepe. A keresztény vallás nyomán
több hagyomány is fennmaradt, melyet néhány
helyen még ma is ıriznek.
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Betlehemezés: Egyházi eredető népi játék,
melyben Jézus születésének történetét
mutatják be. Régen a gyermekek pásztornak
öltözve, házilag készített jászollal jártak
házról-házra, s adták elı a kis Jézus történetét.
Kántálás: Kántálásnak a karácsonyi énekes
köszöntést nevezték. Általában a felnıttek
jártak éjfélig házról-házra, s köszöntötték az
ott élıket.
Borszentelés: december 27-én, Szent János
napján áldották meg a bort. Ezen a napon a
családok bort vittek a templomba, melyet a
pap megszentelt. A megáldott bornak nagy
erıt tulajdonítottak, úgy vélték meggyógyítja a
beteg embereket.
Ugyanilyen mesés készülıdés költözik
be ilyenkor iskolánk termeibe, folyosóira is.
İrizzük a több éves hagyományokat, az
adventi
barkácsdélutánt
idén
ötödik
alkalommal szerveztük meg, ahol iskolánk
jelenlegi és régi diákjai, falubeliek, ügyes kező
szülık november utolsó hétvégéjén EGYÜTT
készítették a szebbnél szebb adventi
koszorúkat és ajtóra kopogtatókat. Az ebbıl
befolyt
összeget
iskolánk
diákjainak
táboroztatására fordítjuk. Ezúton szeretném
megköszönni MINDENKINEK, aki bármilyen
módon is segítette munkánkat, hogy ebben az
évben is létrejöhettek koszorúink.
Elkészült iskolánk gyönyörő, nagy adventi
koszorúja, hogy minden hétfın reggel a
gyerekek rövid mősora után 1-1 szál gyertya
meggyújtásával
meghittebbé
tegye
a
várakozás idıszakát. Ebben az évben sem
marad el a festészeti tanszak gyerekeinek
karácsonyi képeibıl készülı „festmény”
adventi naptár, minden reggeli kinyitása.
A karácsonyt minden országban
másként és máskor ünneplik Az ünnepi
hagyományokat ma már sok országban nem
követik.
Egy
azonban
minden
nép
karácsonyában közös: a szeretet ünnepérıl, az
egymásnak
nyújtott
megkülönböztetett
figyelemrıl, néhány napi örömrıl és
boldogságról van szó, amikor a család és a
barátok együtt ünnepelnek, és ajándékokkal
lepik meg egymást. Figyeljünk egymásra!
Adjunk egy kicsi szeretetet mindenkinek!

9

Iskolánk tanulói, tanárai, az Iskolaszék és
Szülıi Közösség tagjai nevében kívánunk
mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt!

Karácsonyi szeretet
Mikor szent karácsony
angyalai szállnak,
öröm a vendége,
minden igaz háznak.
Eltörpül ilyenkor
a lárma, az árnyék,
s megszépül a szívben
minden igaz szándék.
Mert Karácsony este
Isten jár a földön,
hogy templomává váljék
palota és börtön.
Mikor szent Karácsony
csillagfénye árad,
termı öle nyílik
minden barázdának.

S míg száll a szikra
a fenyı ágon,
szóródik a sok mag
szerte a világon.
A megszentelt földbe
az Isten veteget,
s minden elvetett mag
szeretetet terem.
/ismeretlen szerzı/
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
Iskolaszék elnöke

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ételed az életed
Több éve hagyomány már, hogy novemberben
az iskola programokat szervez az egészséges
élet jegyében.
Ez az idén is így volt.
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tornatanára, Barcza Attila szervezte. Lehetett
célba dobni, rúgni és kosarazni.
Mindezek természetesen csak ízelítık az
életmódváltásra. Szerettük volna, ha a község
lakosságából is érkeznek érdeklıdık, de majd
talán jövıre sikerül a felnıtteket is bevonnunk
programjainkba.
A programok költségeit megyei pályázaton
nyertük.
Baltigh Csabáné
Igazgató

Készül a gyümölcsszobor a 7. osztályban
Fotó: Csernus Gáborné

Az egy héten át tartó programsorozatból
bıven válogathattak az érdeklıdık.
Legnagyobb sikere a gyümölcsszobor építı
versenynek volt. Meglepıen kreatívak
gyermekeink! Készültek különbözı állati és
emberi figurák, volt aki gyümölcskarnevált,
mások egy egész kalózhajós történetet
formáztak meg gyümölcsbıl. Egy óraközi
szünet erejéig kiállítottuk a folyosón az
alkotásokat, így tanulóink gyönyörködhettek
egymás munkáiban. Majd a zsőrizés után
elfogyaszthatták
a
gyümölcsöket.
Az
egészséges táplálkozásról, a 7-8. osztálynak a
doktor úr, 5-6 osztálynak a védını tartott
elıadást. Hétfı délután pedig Dr VetseyKörmendi Ágnes szakgyógyszerész tartott bioétel bemutatót.

Díjkiosztás az egészségnevelési hét végén
Fotó: Csernus Gáborné

Szerettük volna, ha a teadélutánra többen
jönnek. Akik ott voltak élvezhették a
gyertyafényes gitárszót Kriszta néni és Sós
Kinga tanárnı pengetésével. A reformételeket
pedig Artner Hajnalka tálalta. Pénteken
délután pedig ingyenes vérnyomás, vércukor
és testsúlyellenırzés volt az iskolában.
Az egészséges életmódból nem hiányozhat a
mozgás. Két sportos délutánt az iskola
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ÚJABB SIKEREK ISKOLÁNK
FESTÉSZETI TANSZAKÁN
Megint sikerekrıl számolhatunk be az
iskolai rajzszakkörösök háza tájáról. A
Kisalföld újság még októberben, a megyében
több iskolát és köztük a mi iskolánkat is azzal
a kéréssel kereste meg, hogy a karácsonyra
megjelenı Tündértitkok a Kisalföld nagy
mesekönyvében lévı meséket a rajzszakkörös
gyerekeink illusztrálják. Két héten keresztül
összesen 18 db mesét meséltünk a
gyerekeknek,
akik
nagy
lelkesedéssel
készítették a mesékre elképzelt rajzokat. Közel
70 db rajz készült el. A legutolsó
információnk
szerint
több
ágfalvi
rajzszakkörös gyereknek a rajza is bejutott a
mesekönyvbe, így izgatottan várjuk, kik
lesznek
azok,
akiknek
a
rajzaival
találkozhatunk a szebbnél-szebb mesék
olvasásakor. A mesekönyv már megrendelhetı
a Kisalföld újságnál.
Már lázasan készülünk Sopronban a Fı
téren megrendezésre kerülı karácsonyi vásár
keretein belül az adventi naptár rajzpályázatra.
Ebben az évben iskolánként csak 3 db rajzot
lehet beküldeni és a beérkezett összes pályázat
közül, kerülnek majd a szakmai zsőri által
kiválasztásra azok, amelyek a Fı téri nagy
adventi naptár képeit fogják díszíteni. A zsőri
által kiválasztott 24 db naptárba bekerülı rajz
alkotói ajándékot kapnak, melyet a soproni
Polgármester úr ad át december 12-én, a
megnyitó napján. Az összes beérkezett
pályamőbıl kiállítás látható majd a Liszt
Ferenc Konferencia és Kulturális Központban
az adventi vásár ideje alatt. Sétáljanak el és
tekintsék meg az ágfalvi gyerekek beküldött
alkotásait a kiállításon és reméljük, hogy a
Megyeházán lévı adventi naptár képei között
ebben az évben is láthatunk ágfalvi gyerek
alkotását.
Rozmán Zoltán
rajztanár

Sikeresen szerepelt az ágfalvi
karate csapat
2008. október 25-én került megrendezésre
Ajkán az A.J.K.A-i Shotokan Karate
Szövetség Országos Bajnoksága. Az ágfalvi
ÁGFALVI KRÓNIKA
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csapatot 4 fı képviselte, a következı
eredmények születtek:
• Kaufmann Balázs (fehér öv): 1
aranyérem csapat formagyakorlatban
(KATA)
• Kıhalmi Dániel (narancs öv): 1
aranyérem csapat formagyakorlatban
(KATA)
• Pénzes Norbert (citrom öv): 1 aranyérem
csapat formagyakorlatban (KATA), és 1
bronzérem egyéni küzdelemben
(KUMITE)
• Szabó Dorina (narancs öv): 1 bronzérem
egyéni formagyakorlatban (KATA)
Hujber Ildikó edzı és csapatvezetı, mint a
Szövetség hivatalos bírója vett részt a
versenyen. Az ágfalvi csapat kitett magáért,
büszkék vagyunk rájuk!

Gratulálunk az eredményes szerepléshez!

Az UNIVER MAJONÉZZEL, MUSTÁRRAL
és KETCHUPPAL, most nem csak ételeit
gazdagíthatja, hanem Ágfalva iskoláját is.
Az eltelt egy hónap alatt megint nagyon sok pont
érkezett, újra elküldtünk 23 pontot, így 48 pontunk
már regisztrálva lesz a honlapon és megint érkezett
10-12 db új pont is. Egyre közelebb kerülünk a
bővös 200 db ponthoz, de még továbbra is
győjtjük a „SULIPONTOKAT”, hiszen az 5 db
kosárlabdát nagyon szeretnénk megkapni.
Közeledik az évvége, az ünnepek alatt bizonyára a
sokféle finom ételhez több mustár, ketchup és
majonéz fog elfogyni. Gondoljanak az UNIVER
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

12

termékekre,
és
a
rajtuk
lévı
„SULIPONTOKRA”, kérjük, továbbra se dobják
el ezeket, szedjék le és juttassák el iskolánkba,
ahol ezek összegyőjtögetıje, Czinder Tamásné,
Márti néni, de leadható iskolatitkárunknál Sánta
Ferencné, Gerti néninél, vagy iskolánk bármelyik
tanáránál.
Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb módját, és
segítse pénzhez, falunk iskoláját!
A folyamatos „SULIPONT” győjtögetés 2009.
április 10-ig tart!
Nyerjen a mi iskolánk!
Forrás és bıvebb információ: www.univer.hu
honlapon található.
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna Iskolaszék
Elnöke

Zum Nicolaus
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Ágfalvi nyelvjárás 14.rész.
hianzische Mundart
Wie ma holt so g’sogt haut……Interessante
alte Ausdrücke
-

Aschperl
aufhussn
horukkn
iwaschlogn
noucha
owa
Stiaral
Sumpa
vamocha
Ziagl

= Mispel
= aufhetzen
= hochrücken
= überschlagen
= hintennach
= aber
= Schemel
=Dummkopf
= vermachen
= Ziegel
győjtötte: Böhm András

Karácsonyi Sütemény
Niglau, Niglau, tu scheinna Hea
Leich ain, Leich ain, wos i begea
Guldichi Nuß, und guldichi Keistn
Tei wea ma mitananda Eissn.
Morgen kommt der Nicolaus
Kinder, stellt die Schuhe am Fenster
Nicht zu grosse und nicht zu klein
aber putzt sie vorher fein.

Karácsonyi köszöntés
Christkindlein komm macht mich
fromm
dass ich zu Dir in Himmel komm.
Christnacht
Der Abend sinkt Nieder
Die Arbeit ist vollbracht
Das Christkind kommt wieder
Auch die Heilige Nacht!

Végy egy kiló meleg szeretetet, szitáld a
türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön
bele! Adj hozzá egy liter bátorságot, három
deci szorgalmat, egy deci jóságot, gyúrd össze
egy tojásnyi kedvességgel és takard le tiszta
jókedvvel, Ha megkelt, süsd meg a kitartás
tüzénél, szórd meg asszonyi kacagással és
tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást.
Vágd annyi darabra, hogy eggyel mindig több
legyen, mint ahányan az asztalt körülülik,
hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul.
Kívánom, hogy ebbıl a süteménybıl neked is
jusson, így boldog lesz a karácsonyod!
kapta és továbbadta Vetsey-Körmendi Ágnes

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelıs kiadó: Gaál István
Fıszerkesztı: Legozáné Nagy Ágnes
Szerkesztıbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron
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