ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 7. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

UTAKAT ÉPÍTETTÜNK:
Ágfalván, a Somfalvi út külterületi
szakaszán egészen az országhatárig vegyes
forgalmú kerékpárút épült, melynek során
a meglévő mezőgazdasági jellegű földutat
aszfalt burkolattal láttuk el. Az útszakasz
teljes hossza 1722 m. Az útburkolat
szélessége 4,00 m, 1,50 – 1,50 m széles
padkával. Az úton négy darab kitérő
készült,
ezeken
a
szakaszokon
a
burkolatszélesség 5,50 m-re nőtt. Az út
melletti vízelvezető árkok helyreállítása és
ahol
szükséges
volt,
új
létesítése
megtörtént. A csatlakozó mezőgazdasági
földutak mindegyike aszfalt burkolatú
sárrázó sávot kapott. Az út nyomvonala
biztonságosabbá vált. A határátkelőnél
kerékpáros pihenőt alakítottunk ki.
A
tervezett útburkolat kategóriáját tekintve
belterületi mellékút.

2010. JÚLIUS

Sebességhatára a vegyes forgalom miatt 50
km/h, súlykorlátozása 3,5 t.
Osztrák oldalon,
Somfalva felől a
határátkelőnél egy emlékkő, játszótér, és
kerékpáros pihenő kerül kialakításra.
A pályázat címe:
Ausztria-Magyarország
2007-2013
Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében megvalósuló Ágfalva, Somfalvi
út vegyes forgalmú kerékpárút építése
TRANSBORDER.
A projekt összköltsége 772 204 Euró.

Ké
pe
k: Csoltói József
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(folytatás az 1. oldalról)
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FŐ UTCA
A Nyugat-dunántúli Operatív Program
2007-4.3.1. biztonságos és fenntartható
kerékpáros
közlekedésért
a
Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon kiírt
pályázaton megnyertük a Fő utca két
oldalát, melyből kerékpársáv lett.
A Közútkezelő KHT pedig az út közepét
nyerte
meg
nekünk
pályázatán.
Visszaállítottuk a közműépítés során
megrongált esővíz elvezető rendszert,
és szabad árkainkat lefedtük az út
szélesítése miatt.

KERÉKPÁRÚT
Ágfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
konzorciumi
partnerként pályázatot nyújtott be a
Nyugat-dunántúli Operatív Program
felhívására, Fertő-Hanság Nemzeti Park
gesztorságában
„Kerékpárral
a
Fertő/Neusiedlersee
Kultúrtájon”
projektre.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ágfalva megszépült, legforgalmasabb
útjának megépítésével lakóhelyünk
85 milliós beruházással gazdagodott.
Sopron - Ágfalva közötti külterületi út
felújítása várható a Közútkezelő KHT.
kivitelezésében, amelynek költségvetése 129 millió Ft. A beruházás
kezdetét egyelőre nem ismerjük.
Képek: Csoltói József

Az
elnyert
összegből
kívánjuk
meghosszabbítani Sopron irányából
érkező aszfalt burkolatú kerékpárutat
az ágfalvi temetőig.
A pályázati projektből:
Ágfalva költségvetése:
Pályázati önrész:

31.054.903,- Ft.
4. 658.235,- Ft.
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FALUNAP
NÉMET NEMZETISÉGI NAP
ÁGFALVÁN
A Váci Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
festészet
tanszakos
diákjainak
kiállításával kezdődött három napos
rendezvénysorozatunk 2010. június 18án.
Másnap, szombaton, iskolánk 8.
osztályos diákjainak ballagásával és
tanévzáróval folytatódott a délelőtti
program.
Szombat délután fúvószenétől volt
hangos Fő utcánk, ahol a 140 éves fúvós
zenekarunk jubileumára meghívott
mazsorett csoport, és rezesbandák
látványos felvonulása után színvonalas
koncerteknek lehettünk fültanúi.

Ide még terepbicikli kell

Sopron-Ágfalva határa

A
vegyes
használatú
kerékpárút
szélessége 3,0 m, teljes hossza 527 m.
A munkaterület átadása 2010. május 2án megtörtént, a kivitelező - Swietelsky
KFT- hamarosan elkezdi az építési
munkálatokat,
átadás
várható
időpontja 2010. augusztus 20-a.
Gaál István
Polgármester
Képek: Csoltói József

Tornabemutató

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Sír János

Műsorukat a Barcsi Énekkar fellépése
színesítette.
Sztárvendégünk,
Szűcs
Judith
előadására megtelt a rendezvénysátor,
ahol hajnalig ált a bál a Continental
Show Band jóvoltából.
Vasárnap, a Nemzetközi Gyermek
Focitornán az alábbi eredmények
születtek:
1, Ágfalva csapata (veretlenül!)
2, Schattendorf csapata
3, Fenyő Téri Német Nemzetiségi Iskola
csapata
4, Soproni Vasas Sportegyesület
5, Loipersbach csapata

Fotó: Sír János
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A torna gólkirálya Varga Viktor Ágfalva, 6. osztályos tanuló - lett.
A
torna
legjobb
kapusa
címet
Schattendorf hálóőre kapta.
Rendezvénysátrunk vasárnap délutáni
programját Barcza Attila testnevelő
tanár vezetésével, iskolánk tanulóinak
sportbemutatója nyitotta.
Jubiláló véradóink köszöntése után, Dr.
Németh
János
a
közadakozásból
vásárolt EKG műszert vette át, és
mutatta be az érdeklődőknek.
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nemzetiségi néptánc hagyományokból
mutattak be egy kis ízelítőt, majd az
este a győri Transfolk zenekar virtuóz
világzenei előadásával zárult.
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK, ÉS
MINDAZOKNAK, AKIK JELENLÉTÜKKEL
MEGTISZTELTÉK FALUNAPI
RENDEZVÉNYÜNKET!

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG JÚLIUSI
ISTENTISZTELETI RENDJE
Július 4-én 9 órakor:
német nyelvű istentiszteletet tartunk.

Véradók elismerése

Fotó: Sír János

A soproni KI MIT TUD - on, és országos
versenyeken
nyert
fiatal
ágfalvi
tehetségek is színpadra léptek.
Folklórdélutánon a Kópházi Tambura
Zenekar horvát dallamai után az ágfalvi
Patakugrók és a soproni Testvériség
Táncegyüttes
magyar
táncai
következtek.

Július 11-én 9 órakor:
magyar nyelvű istentisztelet lesz.
Július 18-án 9 órakor:
német nyelvű istentiszteletet tartunk.
Július 25-én 9 órakor magyar nyelvű
istenisztelet lesz.
Augusztus
9-15-ig
evangélikus
természetvédő
napközis
táborba
hívogatunk –nem csak evangélikusáltalános iskolás korú gyerekeket!
Jelentkezni az evangélikus lelkészi
hivatalban személyesen, vagy a 06 20
824 26-os telefonszámon lehet.
Ajánljuk
figyelmükbe
internetes
oldalunkat, amelyen programjainkat,
igehirdetéseket és sok-sok fényképet
találnak: http://agfalva.lutheran.hu/
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Kópházi tamburások

Fotó: Sír János

A Morgenröte Énekkar műsora után
táncosaink
a
környékbeli
német
ÁGFALVI KRÓNIKA

Heinrichs Eszter és Michael
evangélikus lelkész
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JÓ VOLT ISMÉT EGYÜTT!
Mindig is hittem és hirdettem a
közösség ember- és jellemformáló
erejét.
Hadd szolgáljon bizonyítékul egyik volt
osztályom, amely tavaly tartotta 35
éves általános iskolai találkozóját
/egyébként 5 évenként rendszeresen/,
ahol a „frenetikus” hangulat és még
mindig az együvé tartozás értelmében,
elhatározás született:
2010-ben
50
évesek
leszünk.
Szervezzünk születésnapi bulit is!
Megtörtént.
Sajnos ebben az osztályban is vannak
halottaink, és olyanok, akik soha nem
jönnek el a szíves invitálás ellenére
sem, ezekre a találkozókra.
A közös születésnapon –mint mindig- a
hozzátartozók is jelen voltak szerény
személyemmel
egyetemben.
Idén
„rejtekhelyen” ünnepeltünk, legyen
ékes bizonyítéka a csatolt csoportkép.
Ugye milyen csodálatos a háttér?
Megismerik? És az én „gyerekeim”???
A szervezés elismerésre méltó, a
hangulat
ismét
csodálatos,
felejthetetlen. Amikor kézen fogva
énekelünk és táncolunk évtizedek után
is úgy érzem, a pedagógus munka, ha
azt hittel, a gyerekek iránti szeretettel
és tisztelettel végzi a pedagógus,
meghozza
gyümölcsét:
rendes,
becsületes, összetartó felnőttek lettek
az én „gyerekeim”.
Boldog vagyok, hogy nem ők az
egyedüliek,
akik
rendszeresen
rendeznek osztálytalálkozókat, de ez a
születésnap azért egy kicsit más volt.
Boldog és büszke vagyok, hogy még ma
is
birtokolom
a
tiszteletüket,
szeretetüket.

Csoportkép

Fotó: Vincze Árpád

Kispályás Felnőtt Focitorna
az ágfalvi focipályán
2010. augusztus 07-én, 9.00 órától
Nevezési Díj: 13.000,- Ft/csapat
Nevezési határidő:
2010. július 30.
(eddig kell befizetni a nevezési díjat)
Nevezni lehet: Honyák Ferenc
Tel: 06 70/294-3329
06 20/503-1689
Mindenkit szeretettel vár az
ÁGFALVA KSK!

Jó volt ismét együtt. Köszönöm
Nektek, és tudjátok:
”Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni
kell.”/Váci Mihály/
Kőbányai Károlyné - Ildi néni
volt osztályfőnök
ÁGFALVI KRÓNIKA
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IV. NEMZETKÖZI IKERFESZTIVÁL ÁGFALVA
2010. 07. 17.
VADON LOVAS CLUB ÁGFALVA
9:30
9:45
10:00
10 órától
10:30
11:00
11:45
12:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

15:30
15:45
16:00
16:45
17:15
18:15
19:00
20:00

Megnyitó- Gaál István polgármester
Minden ami belefér főzőverseny indítása
/a versenyen résztvevőket már 8 órára várjuk/
Pacsirta foglalkozás Gabi nénivel /énekes, mondókás, játékos foglalkozás
várandós mamáknak, anyukáknak és 3 év alatti gyermekeknek/
Kreatív sarok, játszóház, arcfestés
Ágfalvi Fúvószenekar
Tudományos előadás: Ikerterhesség szülészeti szempontjai
Előadó: Dr. Bikkes József /www.4dsopron.hu/
Lala Duo
Tudományos előadás+riportkészítés: Lélek, test, kötődés pszichés aspektusai.
Előadó: Tóthné Dr. Bóta Gabriella
Másik helyszín: Aszfaltrajz verseny
Tomi bohóc és társa
Kiskapus foci ikreknek, családoknak, baráti társaságoknak igény szerint
Ágfalvi Patakugrók néptáncbemutatója
Lovasbemutató
A következő év ikerarca verseny+eredményhirdetés
Fődíja: Hotel Fagus Konferencia és Wellness Hotel felajánlása 2 fő részére
2 éjszaka szállás félpanziós ellátással, wellness centrum használatával
Minden ami belefér főzőverseny eredményhirdetése
Zumba aerobic bemutató Németh-Biacsics Anita aerobic edző vezetésével
Csernik Szende: székely népmesék lábbábozással
Tombolasorsolás
Sztárvendég: Ásós Attila „Pacsirta” a Megasztár 4 döntőse és a
Campari Juice
Tiéd a színpad! – Mutasd meg mit tudsz a másikról!
Ikerkaraoke
Bál L.B.B. zenekarral

Egész napos programok:
• Ikerfesztiválos pólók és ikrek borának árusítása
• Folyamatos fényképfelvételek készítése
• Kreatív sarok, játszóház, arcfestés
• Ügyességi versenyek
• Állatsimogatás, lovagoltatás igény szerint
• Vásár a Vadon Lovas Club területén
• Egész napos ingyenes légvárak, trambulin
• Büfé
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
A FESZTIVÁL LÁTOGATÁSA INGYENES!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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TISZTELT POLGÁROK,
KUTYA TULAJDONOSOK!
Minden évben problémát okoznak a
településen szabadon engedett, kóborló
ebek. Idén is már többen jelezték
szóban, hogy a település belterületén,
de a külterületen is kóbor kutyákkal
lehet
találkozni.
Mindezzel
akadályozzák a lakók (gyerekek és
felnőttek) szabad és biztonságos
mozgását
(sétálást,
sportolást,
munkavégzést
stb.),
veszélyt
jelentenek a kerékpárosokra, játszó
gyerekekre,
postai
kézbesítőre,
autósokra is. Két határátkelő is
megnyílott, egyre több az átutazó
idegen, kiránduló a településen.
A
kutyák
szabadon
engedésével
növekedett a veszélye a baleseteknek,
kutya-harapásoknak.
A szabadon kóborló kutyák piszkítják a
magán-és közterületet egyaránt, tönkre
teszik a növényzetet, virágokat.
Ezúton kérem az eb-tulajdonosokat,
hogy a tulajdonukban lévő ebek
megfelelő
tartásáról
gondoskodni
szíveskedjenek.
Kérem közösen lépjünk fel a szabályt
sértőkkel szemben, érjük el végre, hogy
községünkben, szép falunkban ne
legyenek szabadon és felügyelet nélkül
az állatok, elsősorban az ebek. Az
tartson csak kutyát, aki szereti is az
állatokat és képes is gondoskodni róluk
megfelelően.

9

b) természeti vagy védett természeti
területen, illetőleg vadászterületen – a
vadászkutya kivételével – póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c)
szájkosár
és
póráz
nélkül
közforgalmú
közlekedési
eszközön
szállítja,
d)
élelmiszer-elárusító
üzletbe,
közfürdő területére vagy a játszótérre
beenged, illetőleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt
helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
harmincezer
forintig
terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
Ismételten felhívom figyelmüket az
ebek megfelelő tartására, ellenkező
esetben az eb-tulajdonos kilétének
felderítése után szabálysértési eljárás
lefolytatására kerül sor, függetlenül
attól is, hogy az okozott-e sérülést vagy
sem, okozott-e kárt vagy sem.
Köszönöm, hogy figyelmükkel és a cikk
elolvasásával megtiszteltek.
Köszönöm,
hogy
a
gyakorlatban
kérésem szerint járnak majd el.
Tisztelettel:
Rasztovits Anna
Jegyző

Tájékoztatom az eb-tulajdonosokat,
hogy az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet
3.§ (1) és (2) bekezdése a következőket
tartalmazza:
„3.§ (1) Aki a felügyelete alatt álló
kutyát
a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, illetőleg
kóborolni hagyja,

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Napszak Integrált Intézmény hírei
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Az Erdészeti Múzeumban néztük meg
ezt a kiállítást. Egy fiatal fotóművész
modern képeit láthattuk amely a
fényekkel játszva mutatta meg a világ
különböző tájait. Fekete-fehér és
színes fotókat láthattunk Sopronról is.
Voltak
akt
képek
és
portrék.
Megcsodálhattuk
Dubai
karácsonyi
fényeit. Nekem ez a kép tetszet a
legjobban
Molnár Laura

IGAZGATÓ ASSZONY
TÁJÉKOZTATÓJA
2010 június 09.-én a szülők és
hozzátartozó részére de leginkább az
ellátást kérő új tagok számára
ismertette a Nappali Ellátó Centrum
Működését melyben beszélt a törvényi
hátteréről, az igénybevételi eljárásról,
térítési
díjról
mely
számunkra
ingyenes, a közösségi gondozásról, a
munkafoglalkoztatási
rendszerről.
Hangzottak el kérdések, ezekre az
illetékes dolgozó válaszoltak. A szülők
kezdeményeztek
egy
alapítvány
létrehozását ami az idejáró 40 fő
érdekét szolgálná. A kezdeményezést
mindenki jó dolognak tartotta, a
nagyon aktívak már el is kezdték az
intézkedéseket. Nagyon örülünk hogy
nagyon sok jólelkű ember
vesz
bennünket körül. Köszönöm hogy
elolvasták a cikket.
Krepuska Gézáné

SZABÓ TIBOR VAGYOK
1959-ben születtem Sopronban. Az
általános iskolát Bánfalván végeztem.
Ekkor még semmiféle érdeklődést nem
mutattam a festészet és a rajz iránt.
1973-ban
beiratkoztam
a
szakmunkásképzőbe
és
kárpitos
szakmát szereztem. Ekkoriban fedeztem
fel, hogy egy kicsit tudok rajzolni. Ezen
felbuzdulva festettem pár olajképet és
ÁGFALVI KRÓNIKA
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rajzoltam néhány rajzot. 19 éves
koromban
megbetegedtem
schizofréniában. Egy héten 2, 3
rosszullét tört rám és emiatt nem tudtam
sem festeni, sem rajzolni. Olvasni is
csak akkor tudtam, amikor jobb
időszakban voltam. Aztán 2 évvel
ezelőtt kaptam egy gyógyszert, amitől
egy csapásra megszűntek a rosszullétek
és az életem nagy fordulatot vett. Volt
egy kiállításom a GYIK-ban. A másik
nagy dolog, hogy a Stellához, a soproni
amatőr csillagászok csoportjához is
csatlakoztam.
Úgy
érzem,
hogy
befogadtak
maguk
közé.
Szeptemberben meg lesz a távcsövem
is. Már három éjszakát eltöltöttem a
csillagos ég alatt. Az intézményből haza
kerültem és én is a Nappali ellátásba
járok. Van itt egy kis csapat és most már
Ők is befogadtak, úgy érzem. És most
már munkánk is van. Az első kiállításom
is a Napszak- hoz köthető. Gyöngyi
szólt nekem, hogy van ez a kiállítási
lehetőség a GYIK-ban. És Ő volt aki
először bíztatott, hogy csináljam meg.
Persze még nagyon sok ember segített
és bíztatott, aminek az volt az
eredménye, hogy a kiállítás sikerült.
Llegkedvesebb képeimet a következő
számban tekinthetik meg.

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 33. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Botzen – Fleck – pecsét
Dahäaglaffana – Fremder– jövevény
hunzn – entstellen – csúfít
juazn – jauchzen – ujjong
kebbln – dauernd reden – tartósan beszél
Koupfweh – Kopfschmerzen – fejfájás
Pfeascha – Pfirsich– őszibarack
potschat – ungeschickt – ügyetlen
Taul – Trottel – hülye
Trocht – Tracht – ruha, viselet
gyűjtötte: Böhm András
WWW.AGFALVA.HU
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SIKERES KARATE RENDEZVÉNYEK
2010. május 23-án részt vettünk egy
nívós karate versenyen, az Alba
Shotokan Kupán. A versenyen az ágfalvi
karate csapatot 13 fő képviselte, és 24
érmet sikerült nyernünk. Név szerinti
eredménytáblánk:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzes Norbert 1 aranyérem
Tóth Barnabás 1 bronzérem, 2
ezüstérem
Varga-Köppel Szilárd 1 aranyérem, 1
ezüstérem
Varga Alex legjobb 8 közé jutott egyéni
formagyakorlat kategóriában
Bognár Dorina 2 ezüstérem
Szabó Dorina 2 aranyérem, 1 bronzérem
Kaufmann Balázs 1 aranyérem, 1
ezüstérem
Szabó Zoltán 1 ezüstérem
Cser Gábor 1 ezüstérem, 2 bronzérem
Láng Tamás 1 ezüstérem, 1 bronzérem
Juhász Rita 2 aranyérem, 2 ezüstérem
és a legeredményesebb női
versenyzőnek járó kupa
Juhász Botond 1 ezüstérem

Ez a verseny remek felkészülési
lehetőség volt a tanév végére időzített
övvizsgára, melyre az egész csapat
nagyon lelkesen készült. Sensei Rétlaki
Gábor 6. DAN-os mester előtt mutatták
be a tanítványok a tudásukat. A csapat
kitett magáért, mindenki sikeres
vizsgát tett, és a következő fokozatra
lépett. Szabó Dorina és Juhász Rita
személyében Ágfalva immár két barna
öves karatékával büszkélkedhet. A
„Legjobb vizsgázó” különdíjat pedig
Láng Tamás vehette át. A vizsgát
megtisztelte
jelenlétével
az
önkormányzat képviseletében Szimon
Zoltán alpolgármester, akinek külön
köszönjük az elismerő szavakat.
A nyár sem fog eseménytelenül telni,
hiszen júliusban Graz-ba utazunk a
Hügelland Cup elnevezésű, az osztrák
ÁGFALVI KRÓNIKA
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shotokan
testvéregyesület
szervezésében megrendezésre kerülő
versenyre, majd augusztus elején
edzőtáborba vonulunk.
Szeptembertől
pedig
új
kezdő
tanfolyam indul, melyre 7 éves kortól
minden
kedves
mozogni
vágyót
szeretettel várunk!

Alba Shotokan Kupán szereplő csapat

Sikeres övvizsga után

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