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X. évfolyam 8. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ikerfesztivál
Itt a nyár, a programok, fesztiválok közül ki sem
látszunk. Bennünket, Ágfalvaikat is érint egy,
július második hetében méghozzá az ikerfesztivál.
Ismét duplák triplák sokasága lepte el falunkat,
immáron harmadszor. Bár a számok hasonlóak
voltak a tavalyihoz, de az idén sok új arcot láttunk.
Most 65 kettes és 7 hármas iker látogatott el
programjaink megtekintésére.
A vállalkozó kedvő szakácsok reggel nyolckor
gyülekeztek a bográcsaik mellet, hogy mielıbb
megkezdhessék versenyüket. A megnyitót Gaál
István polgármester mondta el, utána elkezdıdött a
sokszínő programokkal dúsított nap. Nem volt
olyan, aki ne talált volna magának valót. Elıször
kezdtük az egész picikkel, Gabi néni ringató
foglalkozása már hagyománnyá válik, ami nagyon
népszerő kicsik és kismamák körében. A kreatív
sarok és Aquarázs Rekreációs Sportegyesület
tesztelte a gyerekek kreativitását, ügyességét. Míg
a gyerekek ügyeskedtek, az anyukák is lazíthattak
kicsit a pedikőr sarokban. Az Ágfalvi Fúvósok
muzsikáltak és a Morgenröte Énekkar is énekelt
nekünk, természetesen az Ágfalvi patakugrók is
járták a táncot, ehhez csatlakoztak „meglepetés”
táncosaink is, akik sok ember arcára hoztak nem
kis mosolyt öltözetükkel és táncukkal. Zselinszky
Zsáklin elıadásában hallhattuk idén is az
ikerindulót. Volt még Tomi bohóc és zenélt a Lala
Duó. Ismét volt alkotó mőhely, Rozmán Zoltán
festımővésszel, amit bıvítettünk aszfaltrajz
versennyel, nagyon szép rajzok készültek és az
elsı három legszebbet díjjal jutalmaztuk:
I. helyezett: Nándorhegyi Anna
II. helyezett: Horváth Margitka
III. helyezett: Pethı Renáta
III. helyezett: Tóth Vivien és Martin közös
munkája

Különdíjjal jutalmaztuk a Sopronból érkezett
Mészáros Csengét, akit legfiatalabb résztvevı díját
kapta.
Idén elsı alkalommal rendeztünk közlekedési
versenyt is, ahol a gyerekek KRESZ táblákkal teli
pályán mentek végig, figyelembe véve a
közlekedés szabályait is.
Itt különbözı kategóriákban voltak csak elsı
helyezettek, mivel nagy volt a korkülönbség a
nevezettek között.
A díjazottak pedig:

2009. augusztus

I. helyezett az ikerkategóriában: Bognár Dorina
I. helyezett a roller kategóriában: Izsó Roland
I. helyezett a kerékpár
kategóriában: Balogh Tamás
Közben indult „ikertalálkozók és ikervizsgálatok a
világon” a Semmelweis Egyetem iker orvosai
elıadásában. Dr. Tárnoki Ádám Domonkos és Dr.
Tárnoki Dávid László elıadása után vizsgálatokat
végeztek a vállalkozó szellemő 18 év feletti
ikerpárokon, aminek célja szív-érrendszeri
betegségek megelızése. Tartott elıadást az
érdeklıdıknek Tóth György kínai medicina orvosa
is.
Most sem maradhatott el a megszokott, de
nagysikert arató lovasbemutató sem.
(folytatás a 2. oldalon)

Az év ágfalvi ikerarcai - Fotó: Ferstl Róbert
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(folytatás az 1. oldalról)
Mindenki nagyon várta az év ikerarca
választását, a zsőrinek nagyon nehéz dolga
volt az idén is. A döntés mégis nagyon
egyhangú volt. Az idei év ikerarcai
I. helyezett: Soós Ferenc és Soós Levente
akik Répcelakról érkeztek.
II. helyezett: Kovács Katalin és Kovács
Veronika, akik Ágfalviak.
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Ha már ettünk itt az ideje egy kis mozgásnak,
persze csak szemmel, következett ugyanis a
Capoeira brazil harcmővészeti táncbemutató.
Lassan elérkezett az idı a tombola tárgyak
kisorsolására, aki az idén vett tombolát
biztosan nem bánta meg. Nagyon értékes
ajándékaink is voltak. És ami persze nem
maradhatott el a végén, aki nem nyert csoki és
cukoresıben részesült. Miután már nem volt
sok idınk a sztár vendégünkig hagytuk, hogy
a dalolni vágyók kiélhessék magukat a
színpadon. Mikor megérkeztek igazi sztárjaink
a Méhek fergeteges hangulatot hozva
magukkal, nem maradt más hátra mind hátra
dılve nagyokat nevessünk. Utána mivel már a
jókedv és a hangulat megvolt az L.B.B.
zenekar folytatta és húzta hajnalig a
talpalávalót.

Fotó: Ferstl Róbert

Amire még nagyon kíváncsiak voltunk a
szakmai zsőri, hogy döntött a bográcsban fıtt
ételekrıl. Idén is kitettek magukért a csapatok
finomabbnál finomabb gulyások pörköltek
készültek a sok éhes látogatónak. Itt is kaptak
díjakat a versenyzık.
Fotó: Ferstl Róbert

Fotó: Ferstl Róbert

Hogy ezt a napot ünnepelni tudjuk a
napvégén, nagyon jó csapattal kell együtt
dolgozni, én úgy érzem ez a csapat összejött
és nagyon jól együtt volt. Hálával és
köszönettel tartozok azért, hogy teljes
erıbedobással kitartottak és nem csak ott
akkor, hanem elıtte az elıkészületekben is.
Köszönettel:
Zselinszkyné Kondor Nikoletta
Fırendezı

I. helyezett: Bodó László és Bodóné Pintér
Katalin 58 ponttal
II. helyezett: Horváth Károlyné Schneider
Ernı és Schneider Ernıné 56 ponttal
III. helyezett: Bognár Mihály és Kiss János 53
ponttal.
Különdíjat kaptak: Wágner Kálmán és
Wágner
Katalin.
Gratulálunk
a
versenyzıknek!
Fotó: Ferstl Róbert
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ÁGFALVI FALUNAP
2009. június19- 20- 21.

ismerkedett meg egymással, ahol a következı
helyezések születtek: 1, Ágfalva; 2,
Fertıszentmiklós; 3, Lépesfalva; 4, Somfalva

Elızı számunkban már említettük a Váci
Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény évzárójával
egybekötött, 8. osztályos tanulóinak ballagását
és az iskola 80 éves évfordulójának
megünneplését. Az új Fı utcánk avatásán
ugyan az idıjárás nem kedvezett tervezett
programunknak. Az esıben is megtartott
ünnepélyes szalag átvágás és söröshordó
gurítás
után
már
a
felállított
rendezvénysátorban, az Ágfalvi Fúvós
Zenekar
muzsikájára
szórakozhattunk
önfeledten.
Az öt éve alakult Virágos Ágfalváért
Egyesületet
köszöntötte
Gaál
István
polgármester, aki az egyesület vezetıinek és
tagjainak megköszönte eddigi áldozatos és
látványos munkáját: „Köszönöm, hogy minden
évben felvirágozzák Ágfalvát.” (részlet Gaál
István köszöntıjébıl)

Délután folklórmősorokban
gyönyörködhettünk:
A szép számmal összegyőlt közönséget az
Ágfalvi Fúvós Zenekar mősora fogadta, majd
egyik szlovák vendégcsoportunk, a Nevadza
Asszonykórus
színvonalas
elıadásával,
sokszor ismerıs dallamokkal nyerte el a nézık
tetszését. A soproni Testvériség Táncegyüttes
magyar néptánc dialektusokból mutatott be
egy kis ízelítıt, ezt követte a Morgenröte
Énekkar német nemzetiségi népdalokkal.
Szlovákiából, a Pozsony melletti Stupavábról
(Stompfáról) érkezett a Vesela Muzika
zenekar, akik fergeteges hangulatú polkáikkal
perdítették táncra a nézıket.

Fotó: Rozmánné Rudolf Zsuzsanna

Fotó: Sír János

Reménykedem abban, hogy a pozsonyi
kapcsolatfelvételnek lesz folytatása és ágfalvi
énekkarunk, zenekarunk, szintén lehetıséget
kap egy szlovákiai vendégszereplésre.

A Bernadett Hastánc Stúdió tagjai
varázsoltak keleti hangulatot a színpadra, majd
a Sopronkövesdrıl érkezett Kövirózsa
Kulturális Egyesület citera zenekara és
népdalköre
Magyarország
különbözı
tájegységeire jellemzı dalokkal és népzenével
szórakoztatta az érdeklıdıket. Ezután a
Fesztivál Show Band tánczenéjével, Kaczor
Ferenc mulatós mősorával állt a bál hajnalig.
Vasárnap délelıtt megrendezett, Határmenti
Nemzetközi Gyermek Focitornán, barátságos
mérkızésen, a sport jegyében négy csapat
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
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Az Ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes három
korosztályának közös mősora zárta a
folklórdélutánt, bemutatták aranyérmes és
ismét Néptánc Antológiát nyert szüreti
táncukat is, melyet a végzıs táncosok
búcsúztatója követett. Itt határoztuk el, hogy
indítunk egy ifjúsági csoportot, akik önállóan
is versenyezhetnek saját korosztályukban,
vagy a Patakugrók, vagy a Testvériség
Táncegyüttes sorait erısíthetik.
Ezután az önfeledt, jó hangulatú szórákozás
következett. A Mozsó Trió muzsikájára
táncolt a sátorban lévık apraja- nagyja, hol a
tánctéren, hol a színpadon.
Köszönjük támogatóinknak, szervezésben
segítıinknek,
hogy
hozzájárultak
a
rendezvény
színvonalas
és
sikeres
lebonyolításához!
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Eredeti programjuk az volt, hogy baráti
találkozóra
hívják
osztrákmagyar
partnereiket, mindkét ország polgárait egy
vidám, közös ünneplésre, hogy mindenki
vágjon egy darabot a szögesdrótból és a saját
kezőleg bontott vasfüggöny- darabokat
tanúsítvánnyal ellátva haza vihessék. A
hivatalos programot 1989. augusztus 19.-én,
15 órára tervezték, egy kb. 100 fıbıl álló
delegáció találkozott volna a kijelölt
ideiglenes átkelın, akik hivatalosan, útlevél
ellenırzéssel lépték volna át oda és vissza a
határt. A rendezvényrıl térképpel ellátott,
magyar és német nyelvő szórólapot
nyomtattak, - melynek híre csakhamar eljutott
a
hazánkban
tartózkodó
keletnémet
polgárokhoz is. A hirdetmény jelmondata
„Bontsd és vidd!” volt.

Csoltói József

20 ÉVE TÖRTÉNT:
„Páneurópai Piknik”
Hazánk nyugati szegletében élı lakosai nagy
várakozással tekintettek a vasfüggöny (EJRelektromos jelzı rendszer) megszüntetése elé.
A Kelet- Európai országok politikai, gazdasági
változásai az államszocialista rendszerek
összeomlásához vezettek. Az átalakulás
folyamata elvezetett az egykori tagállamok
függetlenné válásához. Az egymást követı
események hirtelen felgyorsultak és néhány
évvel korábban még elképzelhetetlennek tőnı
vívmányok
eredményei
különösképpen
mutatkoztak 1989 nyarán, az osztrák- magyar
határtérségben.
1989.
május
2.-án
megkezdıdött a 350 km hosszú vasfüggöny
lebontása. Ezt hivatott megünnepelni a
debreceni MDF és a „Soproni Ellenzéki
Kerekasztal” (Magyar Demokrata Fórum,
Szabad Demokraták Szövetsége, Fiatal
Demokraták
Szövetsége,
Független
Kisgazdapárt) által életre hívott Páneurópai
Piknik. A rendezvény fıvédnöke: dr.
Habsburg Ottó (az Európa Parlament
képviselıje) és Pozsgay Imre (államminiszter)
volt. Helyszínét a szervezık Sopronpusztán, a
régi pozsonyi útnál jelölték ki, két kilométerre
a határtól.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Lobenwein Tamás

A határırizeti szervek a mőszaki zár lebontása
után
jelentıs
NDK
állampolgárságú,
Magyarország területén tartózkodó turistára
lettek figyelmesek, akik a rendezvény idejére
a nyugati határszélen kempingeztek, ide
utaztak.
A hivatalos program elıtt a soproni
Testvériség Táncegyüttes és az Ágfalvi Fúvós
Zenekar szórakoztatta mősorával a több ezres
tömeget, akik 14 óra 30 perckor elindultak az
ideiglenes átkelı felé, ahol a következı
események történtek.
„A határnál, az engedélyben szereplı
idıpontban, 3 óra elıtt 5 perccel mintegy
ötven fı, nyugodt léptekkel, zárt alakzatban a
határ irányába haladt, s a zárt kapu elıtt
mintegy 4-5 méterre megállt. (Elıször azt
hitték a határırök, arról a bizonyos magyarosztrák delegációról van szó.) Elıl
tagbaszakadt, atléta termető, erıs felnıttek, a
WWW.AGFALVA.HU
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csoport közepén az idısebbek, asszonyok,
gyerekek. Ekkor pezsgı durrant, s erre a jelre
óriási lendülettel meglódultak a keletnémetek:
az útlevélkezelıket félrelökték s egy pillanat
alatt áttörték a kaput. Mivel nem lehetett
tudni, hogy a delegáció tagjai köztük voltak-e,
biztosítani kellett visszatérésüket este 6-ig. Így
aztán a sopronpusztai határon lóháton,
gyalogosan, biciklivel, kocsival, motorral,
jöttek-mentek az emberek.” (részlet Kovács
Gyula határır ezredes Visszaemlékezésébıl)

Áttörés

Fotó: Lobenwein Tamás

A határırség életében korábban már nagy
változást hozott az elektromos jelzırendszer
lebontása, majd a fegyverhasználati tilalom
elrendelése. Annál a nevezetes határáttörésnél
is igen fegyelmezettek voltak a keletnémetek,
semmilyen
erıszakos
fellépést
nem
tanúsítottak a határırökkel szemben.
„Hogy ez a hely emlékhely és nem kegyhely
lett, azoknak a bátor határıröknek
köszönhetı, akik fegyverhasználat helyett
inkább segítették a menekülıket.” (dr. Magas
László)
Az esemény elıtti és azt követı idıszakban
tömegessé váltak a szökési kísérletek. A
Páneurópai Piknik eseményei nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy 1989. szeptember
11.- én a kormány megnyitotta a Magyar
határt és nyugatra, Ausztriába engedte az
országban összezsúfolódott több tízezer
keletnémet állampolgárt.
Ezek a történelmi események felgyorsították
Németország újraegyesítését, ez pedig Európa
újraegyesítését is jelentette. E tényezık
gyakorlatilag már akkor elırevetítették a
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határırség megszőnésének és hazánk EU- hoz
való csatlakozásának képét.
Helmuth
Kohl
kancellár
ezt
a
következıképpen köszönte meg:
„ A falból Magyarország verte ki az elsı
követ.”
Csoltói József

Kedves Ágfalviak!
Fogjunk össze Ágfalva tiszta levegıjéért!
Számtalan sok jó oka van annak, amiért nem is olyan
régen úgy döntöttünk, hogy Ágfalván veszünk telket,
építkezünk és élünk a továbbiakban.
Ágfalva nemcsak egyik legszebb környezettel
büszkélkedhet az országban, de klímája is igen
kedvezı. Továbbá azt hiszem, joggal gondolhattuk
az elején azt is, hogy LEVEGİ szempontjából is
egész biztosan az egyik legjobb hely lesz ebben az
Alpokalján elhelyezkedı, kedves kis faluban
megtelepedni.
Mint utólag kiderült, ebben a pontban sajnos
hatalmasat tévedtünk: az emberek ugyanis nemcsak
télen, hanem folyamatosan, szinte egész évben
égetnek valamit. A nedves falomb, kerti hulladék
égetése a legártalmatlanabb példák lennének a
sorban. Mindez semmi ahhoz képest, hogy közvetlen
környezetünkben
is,
szintetikus
anyagokat,
mőanyag hulladékot égetnek. Ez utóbbi szerintem
nagyon szomorú tény.
Hiába kerestük számtalanszor a párbeszédet,
egyszerően
képtelenek
vagyunk
megértetni
szomszédainkkal, hogy mindamellett, ez mennyire
büdös, súlyosan káros mindannyiunk egészségére
nézve, leginkább kiskorú gyermekeinkre. Persze az
is lehet, hogy sokan úgy gondolják, ez a természetes,
elégetni mindent, amire nincs szükség, és ami nem
fér bele a teli kukába.
Párommal utánanéztünk a világhálón, mit lehet tenni
ilyen esetben. Véget nem érı információra
bukkantunk, ami egyértelmően arra utal, hogy ez
országos probléma, sıt valószínőleg jellemzi egész
Kelet-Európát.
A
keresı
felhozta
a
Környezetvédelmi Hivatal elérhetıségét, melyet
felhívtunk
idevonatkozó
kérdéseinkkel.
Megkérdeztük például azt, hogy ilyen esetben kihez
fordulhatunk elsı sorban, mire a válasz egyértelmő
volt: elıször mindenképp próbálkozzunk személyes
megoldással, amennyiben mégsem járnánk sikerrel,
nyugodtan, nyíltan tegyük szóvá azt is, hogy a
hulladék
égetése
nagyon
könnyen
rákos
megbetegedést okoz, hátha majd ezzel az érveléssel
jobb belátásra bírjuk az illetıket. Végül, ha
semmiképp nem jutunk dőlıre, forduljunk a helység
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jegyzıjéhez, akinek kötelessége kivizsgálni minden
ehhez hasonló ügyet.
Anélkül, hogy külön említettük volna, a hivatalnok
külön kitért a háztartási hulladék mellett az ipari
hulladék elégetésére is, mint például a raklapok
elégetésére. A raklapok nemcsak hogy kezelve
vannak, de nagyon kevés a hıértékük és égetésük
során az emberi egészségre nézve sok káros anyag
jut a levegıbe. Környékünkön sajnos sok
kiselejtezett raklapokkal főtenek, ami még ráadásul
vizes is télen, így más sem marad utána hátra, mint
fekete mérgezı büdös füst.
Kedves Ágfalviak, én részemrıl azt javaslom, hogy
közös egyetértésben legyen a mi községünkben egy
nap a héten kijelölve, például a péntek, amikor
mindenki elégedheti az avart és a kerti hulladékot.
De csakis azokat, semmi más egyebet!
Így legalább a hét többi napján élvezhetnénk a
kellemes friss Alpokaljai levegıt.
Ha pedig folytatódik továbbra is a mindenféle káros
anyagok elégetése, majd nem bírunk eleget
csodálkozni azon, hogy falunkban már megint
hányan haltak meg rákban. Az ember sok esetben
sajnos hajlamos elodázni olyan dolgokat,
amelyeknek nincs azonnali hatásuk, pedig mindenki
nyugodtan elhiheti, hogy ezek a gázok és füstök
lassan és alattomosan ÖLNEK!
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS
22. RÉSZ.
hianzische Mundart
Bucklkoari - Korb, am Rücken
Einburch - Ödenburg
Furi – Furche
Gouschn – Mund
Heisl – Haisl
hintari – nach hinten
Kloarichta – Kleinrichter
Leich – Begräbnis
Loafn – Maske
Potschn – Pantoffel
győjtötte: Böhm András

Tiszta szívembıl remélem, hogy ez a kis iromány is
valamelyest hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a
jövıben büszkén mondhassuk Ágfalváról, hogy
nemcsak környezete szép és maga a környezete is
épül, szépül, hanem levegıje is méltó az
Alpokaljához,
aminek
következtében
mi
mindannyian egészségesebbek leszünk és talán még
tovább is élünk!
Wagner Róbert Tamás

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

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

