
ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA
 

 
 
 
 

 
 

 

ÁGFALVI NAPTÁR - 2010 
 

Megint eltelt egy év. Megint egy új ágfalvi naptár 
kiállításán vagyunk! 
Tavaly az iskola tanulóinak a rajzaiból, most az 
ıket tanító Rozmán Zoltán festımővész 
alkotásaiból készítettük a 2010-es naptárunkat. 
 

Zoltán 1964. június 3-án született Kapuváron, 
majd kisebb megszakításokkal Ágfalva polgára 
lett. 
Régen egy gyermek rajzversenyen elért sikeres 
szereplésen fellelkesülve kezdett el rajzolni. Ezt 
észrevéve támogatták az iskola pedagógusai Dobó 
Gabriella a rajzszakkörben, Mende Ferenc tanár úr 
a rajzórákon. Talán ennek a következménye, hogy 
most Rozmán Zoltán tanítja az Ágfalvi Általános 
Iskola növendékeit a rajz mővészetére. 
A komolyabb festészethez 1995-ben kapcsolódott 
Kelemen Tibor festımővész és Szepes Péter 
festımővész segítségével. Ma az Alpok Egyesület 
vezetıjeként fogja össze a környék festıit. Jövıre 
jubilálhatunk, mert 10 éve lesz annak, hogy az elsı 
szabadtéri kiállítását megrendezte a 
képzımővészeti kör, és éppen itt Ágfalván. 
 
 
 
 
 

Rozmán Zoltán általában épületeket, 
utcarészleteket rajzol és fest, ehhez nagy lehetıség 
Ágfalva régi és új arca egyaránt. 
 
Örömmel nyújtom át mindenkinek ezt a 
falinaptárt, melyet Rozmán Zoltán alkotó 
Ágfalváról készített képei díszítenek. A naptárt 
végiglapozva nemcsak az idı múlását kísérhetik 
figyelemmel, hanem egy képzeletbeli sétát is 
tehetnek szeretett falunk utcáin, és az alkotó 
szemszögébıl fedezhetik fel a már jól ismert 
épületeket, utcarészleteket. 
 

E 

naptárt fogadják olyan szeretettel, mint ahogyan az 
készült, s bízom abban, hogy nagyon sok ágfalvi 
és talán külföldi lakás falát fogja díszíteni, s lapjai 
a napok, hetek, hónapok múlását érzékelhetik, s 
felhívják figyelmünket az ünnepnapokra. 
Továbbá köszönet azon támogatóinknak, akiknek 
hozzájárulása nélkül nem valósulhatott volna meg 
e szép naptár. 
 

Jövı évi ágfalvi naptárunk 1.200,- Ft-ért 
megvásárolható Ágfalva Község 
Önkormányzatánál, a Tájházban (Hegy u. 8-9.) és 
Rozmán Zoltánnál (Ágfalva, Park u. 5.) 

 

Gaál István 
Polgármester 

 X. évfolyam 11. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. november 
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SIKERES VOLT A VI. ÁGFALVI 
GESZTENYE FESZTIVÁL 

 

Idén is megrendeztük Gesztenye 
Fesztiválunkat a Vadon Lovas Club területén 
október 10-11.-én. Az ágfalvi gesztenye 
hírneve, a csodálatos környezet, a vásári 
forgatag, a színes, változatos programok 
számos érdeklıdıt vonzottak környékünkrıl, 
Ausztriából, és az ország számos részérıl. 
Évrıl évre nı a rendezvény látogatottsága. 
Szombaton az esı nem kedvezett a 
vásárosoknak, vasárnapra a jó idı is besegített 
ahhoz, hogy a fellépık mősorát kétezer fıs 
nézıközönség fogadhatta.  
Köszönet mindazon csoportoknak, akik 
fellépésükkel emelték a fesztivál színvonalát, 
és azoknak, akik a szervezésben 
segítségünkre voltak! 
 

 
 
İszi hangulatú bábkészítı versenyünk 
felhívására 15 alkotás díszítette falunk számos 
utcáját, melyek megtekinthetık az agendorf.hu 
honlapon.  
 
- Az elsı helyezett, két személyes egy hetes 

görögországi nyaralást nyert: 
Molnárné Lakihegyi Andrea (Fı u. 59.) 
 

 

- A második helyezett, kétszemélyes belépıt 
nyert a gesztenyebálba: 
Bognár Mihály (Határır u. 2.) 
 

 
 

- A harmadik helyezett, kétszemélyes 
vacsorameghívást nyert a Vadvirág 
Étterembe: 
Tóth Ferenc (Hegy u.49.) 
 

 
 
Köszönjük mindenkinek, akik munkájukkal, 
kreatív ötleteikkel vidámmá varázsolták 
Ágfalva utcáit, és remélem a jövı évi 
bábkészítı versenyhez új ötletekkel 
gazdagodtak mindazok, akik részt vettek, és 
akik a jövıben részt kívánnak venni ebben a 
vidám „alkotásban”. 
 

Csoltói József 
rendezvény szervezı 
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„ÉTELED AZ ÉLETED!” 
 

címmel egészségnapot tartottunk az iskolában, 
október 16-án. 

 
Reggel rendhagyó módon érkeztek tanulóink. 
Mindenki hozott valamit. A kicsik egészséges 
ételekrıl plakátot, rajzot, a nagyobbak 
reformételek receptjeit. Jutalom az elvégzett 
feladatért egy zseton volt.  
A legjobban sikerült plakátokból kiállítást 
készítettünk. Az ételreceptekbıl pedig 
receptkönyvet.  
Délelıtt a bio büfében egészséges ételekre 
válthatták be tanulóink a kapott zsetonokat. 
Választhattak rostos italokból, joghurtokból, 
de volt teljes kiırléső kenyérbıl készült 
szendvics is. Mindenki kóstolhatott 
csitkelekvárt. Egészséges csokikat is 
kínáltunk. 
A Kassai családtól két láda almát kaptunk, 
amibıl két napon tudtunk osztani 
mindenkinek egyet-egyet. 
Az egészségnapot követı hétre is maradt a 
finomságokból, örömmel látjuk, hogy 
gyermekeink szívesen fogyasztják ezeket az 
egészséges ételeket!  
Ezek után az alsó tagozatosoknak a doktor úr 
elıadása következett az egészséges 
táplálkozásról, ételbemutatóval, vetítéssel. 
Megtudhattuk, hogy a táplálékpiramis alapja a 
mozgás! Legkevesebbet az édességbıl szabad 
enni, és akkor étkezünk helyesen, ha az 
elfogyasztott étel zöme zöldség, gyümölcs.  A 
doktor úr két óriási, saját készítéső zabpehely 
tortával érkezett. Hajni segítségével sikerült 
72 darabra porciózni, így mindenki 
megkóstolhatta. 
A felsısöknek Dr Vetsey-Körmendi Ágnes 
szakgyógyszerész tartott reformétel bemutatót. 
Volt húsmentes kolbászkrémes kenyér, 
tönköly piskóta, zabkorpás keksz és egyéb 
csupa-csupa egészséges étel. A legfıbb 
szabályt itt is megjegyezhettük: mindent 
mértékkel, soha ne együnk annyit hogy teltség 
érzetünk legyen! A nagyobbak halhattak az 
elhízás következményeirıl is. 
Délután ismét a doktor úr elıadása 
következett, de akkor már a felnıtteknek. 
Sajnáljuk, hogy nagyon kevesen érdeklıdtek. 

Aki ott volt megkóstolhatta saját sütéső 
többmagvas kenyerét! Mindenkinek ízlett! 
Ezen a napon pályázati keretbıl minden tanuló 
ingyen ebédelhetett a napköziben.  
Délután játékos-csoportos sportvetélkedıvel 
folytattuk a napot. Kellemesen elfáradhattunk 
a sokféle játékban.  
Célunk az volt, hogy ezzel az élményt nyújtó 
nappal az egészségünkre irányítsuk a 
figyelmet. Gyermekeink megértsék, hogy 
miért fontos az egészséges táplálkozás és a 
rendszeres mozgás.  

 

Baltigh Csabáné 
 

TÁJBEJÁRÁS A SÁG-HEGYRE 
 

Pályázati projektünk utolsó tájbejárása a Ság-
hegyre vezetett. Ezen a kiránduláson az alsó 
tagozatosok nagy többsége vett részt. 
Október 2-án, pénteken reggel 8 órakor 
indultunk. Elsı úti célunk Sárvár volt, ahol 
elıször a várat és a benne található múzeumot 
tekintettük meg. Nagyon tetszett mindenkinek, 
a gyerekek le is rajzolták. Le is írták, ami 
nekik a legjobban tetszett. 
 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 

Innen átsétáltunk a várhoz tartozó parkba, ami 
most az Erdészeti Tudományos Intézet 
kezelésében álló csodálatos arborétum. Itt egy 
hosszú sétát tettünk, melynek során 
megcsodáltuk a több száz (!) éves platán- és 
bükkfákat, valamint a többi, közel 300 fa-és 
cserjefajt. A séta során kellemesen 
elfáradtunk. Mivel már dél felé járt az idı, 
elmentünk ebédelni a Tinódi-étterembe. 
Jóízően megebédeltünk, majd folytattuk 
utunkat Celldömölk felé. Hamarosan meg is 
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pillantottuk a Ság-hegy „csonka kúpját”. Már 
messzirıl látszott, milyen pusztítást végzett az 
öt évtizedes bazaltkitermelés. A hegy lábánál 
meglátogattuk az egykori transzformátor 
házban berendezett Ság-hegyi Múzeumot. Itt 
megismerkedhettünk az itt élı emberek 
munkájával. A szılımővelés, a bányászat 
eszközeivel, használati tárgyaival. 
Végül, de nem utolsó sorban, felmásztunk a 
hegytetıre, sıt a „vulkáni kráterbe” is 
leereszkedtünk. Sajnos a kirándulás végére 
egy kicsit elromlott az idı, de a buszban ez 
már nem nagyon zavart minket. 
Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. Örülünk, hogy hazánk újabb 
szép tájával ismerkedhettünk meg! 

 

Dné Szemerédy Zsuzsa 
 

 

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 
OPERATÍV PROGRAM ( KEOP ) 

KERETÉBEN KIÍRT 
 

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 
„ A FENNTARTHATÓ ÉLETMÓDOT ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 

VISELKEDÉSMINTÁKAT ÖSZTÖNZİ KAMPÁNYOK  
(SZEMLÉLETFORMÁLÁS, INFORMÁLÁS, KÉPZÉS)” 

KEOP-6.1.0/A – 2008 – 0060 
 

ÖSSZEGZÉSE 
 

A tervezett programokat megvalósítottuk. Öt 
tájbejárás és két projektnap szerepelt az 
eredeti célkitőzéseink között. Ezeket 
maradéktalanul megszerveztük és 
lebonyolítottuk. Hatékonyság mérést is 
végeztünk. Most amikor a mérleget 
megvonjuk, számba vesszük a program 
hozadékát elmondhatjuk, hogy iskolánk 
gyarapodott néhány eszközzel: egy LCD 
televízióval, lap-toppal, projektorral, videó 
kamerával, digitális fényképezıgéppel, kis 
labor készlettel és sok-sok ismerettel, 
tapasztalattal amihez a megszervezett 
programok és projektnapok során jutottunk 
tanárok és diákok.  
Ehhez hasonló programjaink már voltak a 
korábbi tanévekben is, de ily módon elsı 
alkalommal szerveztünk projekt napokat. 
Tapasztalataink pozitívak, szeretnénk a 
jövıben is hasonló módon megszervezni 
ezeket a napokat, ezzel is segítve, hogy 
tanulóinkból környezettudatos felnıtt váljék. 

Persze csak azokat tudjuk, aminek anyagi 
vonzata nincs.  
A kampány további mőködtetése a weblap 
fenntartásával folyamatos, a fotókból 
albumokat készítettünk, a videó felvétel 
iskolánkban megtekinthetı. A témához 
kapcsolódó rendezvényeken az iskola 
folyosóján elhelyezett tévén megtekinthetık, 
osztályfınöki órákon felhasználható. 
Ismeretterjesztı könyvekkel gyarapítottuk 
iskolánk könyvtárát, melyek bármikor 
kölcsönözhetık. A vásárolt ismeretterjesztı 
DVD-k nagyon jól használhatók 
természetismeret, földrajz, biológia, 
osztályfınöki órákon. 

Baltigh Csabáné 
Projektmenedzser 

 

 

SOPRONBAN KIRÁNDULTUNK 
 

A „Határon átnyúló német nemzetiségi 
projekt” alkalmából az ágfalvi negyedik 
osztályosok ismét üdvözölhették a somfalvi 
negyedikes tanulókat és kísérı tanáraikat.  
Vendégeinkkel október 22-én közös 
kirándulást tettünk Sopronba. 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 

Idegenvezetı kíséretével megtekintettük az 
óvárost, a legfontosabb nevezetességeket és a 
Tőztoronyból a csodás panorámát. Majd 
kisvonattal a város távolabbi részeit néztük 
meg. Úti célunk utolsó állomásán meglepetés 
várt mindenkire. A sopronbánfalvi Lángos 
háznál lángost ehettek a diákok. 
Köszönjük a buszvezetınknek, Villányi 
Lajosnak, hogy ingyen szállított minket ezen a 
napon. 
Mindenki egy kellemes délelıttöt tudhatott 
maga mögött, megismerve Sopront, az egyik 
legszebb városunkat.  

Kiss Péterné 
német tanító 
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GESZTENYESZEDÉS 
 

Szép, napos idıben győjtöttük idén a 
gesztenyét az ágfalvi gesztenyésben. A 
kellemes idıjárás is tehette, de nagyon szép 
haszonnal, több mint 100 000 Ft-tal 
gyarapíthattuk a Diákönkormányzat pénztárát. 
 

A versenyeredmények: 
 

Osztályverseny 
 

Alsó tagozat tagozat 
 

 I. 4. osztály 217 kg 15,5 kg/fı 
 II. 3. osztály 283,5 kg 14,9 kg/fı 
 III. 2. osztály 210,5 kg 10,5 kg/fı 
 IV. 1. osztály 91 kg 7,5 kg/fı 
 

Felsı tagozat tagozat 
 I. 5. osztály 365,5 kg 26,1 kg/fı 
  8. osztály 364,5 kg 26 kg/fı 
 III. 6. osztály 321,5 kg 21,4 kg/fı 
 IV. 7. osztály 209 kg 19 kg/fı 

 

Egyéni verseny 
 I. Dominek Mátyás - 8.o. 53,5 kg 
 II. Kurcsics Barnabás - 5.o. 46,5 kg 
 III. Kovács Dominik - 5.o. 42 kg 
 IV. Sztrókay Dániel - 5.o. 41,5 kg 
 V. Pahr Blandina - 8.o. 35 kg 
 VI. Czákler Veronika - 8.o. 33,5 kg 
 

Varga Alex (3.o. 33,5 kg) és Kassai Klaudia 
(4.o. 26 kg) eredménye kiemelkedı volt az 

alsósok között. 
 

Gratulálok a teljesítményekhez és köszönöm 
mindenki munkáját! 

 

Czinder Tamásné 
DÖK patronáló tanár 

AZ 1956-OS FORRADALOMRA 
EMLÉKEZTÜNK 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

 

November 8-án, vasárnap 9 órakor a magyar 
istentiszteletet Gabnai Sándor a Soproni 
Egyházmegye esperese tartja. 
Ugyanezen a napon fél 11-kor a német 
istentiszteleten Volker Menke, soproni lelkész 
végez szolgálatot. 
 

November 11-én, szerdán négy órakor 
„Keresztyén nevelés családban és 
gyülekezetben“ címő  beszélgetıkörünkbe 
várunk minden leendı és már gyakorló szülıt 
és nagyszülıt. Ezeken az alkalmakon a hitben 
nevelkedésrıl, a keresztyén családok 
kérdéseirıl és a gyülekezet nagy családjába 
tartozás megélésérıl beszélünk. Jövendı 
gyülekezeti tagjainkat, a kicsi és a nagyobb 
gyermekeket is szeretettel várjuk, és 
igyekszünk számukra nekik való kuckóról és 
szórakozásról gondoskodni. Ennek az 
összejövetelnek a témája: - „Keresztyén család 
– és konfliktusok? Gyülekezet és 
nézeteltérések?“ 
 

November 12-én, csütörtökön 17 órától 
gitároktatást indítunk fiatalok számára. 
Várjuk a 12 év feletti gyerekek jelentkezését! 
 

November 15-én 9 órakor családi 
istentiszteletet tartunk. 
 

November 26-án, csütörtökön új 
idıpontban, fél háromtól németajkú 
testvéreinket várjuk gyülekezeti délutánunkra, 
Gemeindenachmittag--ra.  
 

November 26-án 17 órától gitárórára várjuk 
a fiatalokat. 
 

Október 18-tól 25-ig berlini konfirmandusokat 
láttunk vendégül gyülekezetünkben. E helyrıl 
is szeretnénk köszönetet mondani Vadon 
Lászlónak, aki nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a hét ilyen jól sikerülhetett. 
 
Alkalmainkra szeretettel várunk 
mindenkit felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. 
 

Heinrichs Eszter 
evangélikus lelkész 
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 
25. RÉSZ. 

 

hianzische Mundart 
 

Affal – Affe – majom 
puzn – putzen – tisztít 
Buda – Butter – vaj 
Gruis – Gruß – üdvözlet 
locha – lachen – nevet 
mocha – machen – csinál, tesz 
Glick– Glück– szerencse 
Fuis – Fuß – láb 
Blei – Bleistift - ceruza 
Fridhauf – Friedhof – temetı 
 

NOVEMBER 
 

Der Wold verfiarbt sin, er kriagt a neichs Gwand. 
Die Blattl holt hiaz nix meahr fest, sie folln schen 

laongsam oa, 
hiatz nimmt mas woahr, der Hiarast is dau. 

 
győjtötte: Böhm András 

 

ZENEI VILÁGNAP AZ 
ISKOLÁBAN 

 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 
 

 

TERMÉSZETBARÁT SZAKKÖR 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa 

 

 

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 


