ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 11. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2010. NOVEMBER

FELHÍVÁS!

ÁGFALVI NAPTÁR – 2011
Ismét eltelt egy év, és szokásunkhoz
híven a VII. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
első napján, október 9-én megint egy
ágfalvi naptár kiállításán voltunk!
Meghatottan, de örömmel nyújtom át ezt a
falinaptárt.
A benne található fotókat Alexits Tamás,
községünk egykori iskola igazgatója 198385 között készítette. Az újabb fotókat Cseh
Dániel egyetemi hallgató, fotós 2006-ban
és Németh Péter fotós 2010-ben készítette.
A naptár lapjait végignézve egy időbeli és
térbeli sétát tehetünk, és észlelhetjük az
elmúlt 25 év fejlődését, a szorgos ágfalviak
munkáját. Mi, akik itt élünk, ezt a
fejlődést
folyamatában
nehezebben
vesszük észre, mint az ide látogató
vendégeink.
















































































































Ágfalva összefogásból már példát
mutatott
Mivel
Önkormányzatunkhoz
számos
felajánlás érkezett a kolontári vörös
iszap
katasztrófa
áldozatainak
megsegítésére, ezért felhívom a Tisztelt
ágfalviak
figyelmét,
hogy
gyűjtést
szervezünk. Jelenleg a rászorulóknak
tartós élelmiszerre, és védőfelszerelésekre
van legnagyobb szükségük. Természetbeni
felajánlásaikat
(ruhanemű,
konyhai,
elektronikai eszközök stb.) eltároljuk
mindaddig, amíg a károsultak házai fel nem
épülnek. Várjuk továbbá magánszemélyek,
kis, közép és nagyvállalkozások anyagi
támogatását,
melyet
az
alábbi
számlaszámra kérjük befizetni, vagy
átutalni szíveskedjenek, amit a kolontári és
a devecseri polgármester bevonásával, a
rászorultság
mértékének
figyelembe
vételével kívánunk átadni.



Gaál István
Polgármester

Természetbeni adomány esetén:
kérem, hívják
Önkormányzatunkat a 99/330012-es telefonszámon.
Anyagi felajánlás esetén:
a
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erre a célra elkülönített
59500382-11082345 bankszámla
számra várjuk befizetéseiket,
vagy utalásaikat.
Gaál István
polgármester

ÁGFALVI KRÓNIKA
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
EREDMÉNYEI

Eredményesen lezajlott Ágfalván az
önkormányzati választás.
Köszönet
illeti a Polgármesteri Hivatal dolgozóit,
jegyző asszonyt - aki nagy gyakorlattal
és szakértelemmel irányította a munkát
- és a három szavazatszámláló
bizottságban hajnaltól késő estig
dolgozókat. A 30%-os részvételi arány
az országos átlagtól elmaradt. Mivel a
választási törvény nem határoz meg
részvételi küszöböt, ezért a választás
érvényes.
A
polgármester
választáson
megjelentek 87.3%-a megerősítette
pozíciójában Gaál Istvánt, elismerte az
elmúlt 4 évben végzett sikeres
munkáját. A korábban 9 fős testület
létszáma 6 főre csökkent. A 12 jelölt
közül a 6 legtöbb szavazatot és ezzel
mandátumot
szerzett
jelölt
betűrendben: Csoltói József, Gálos
Mihály Kirchknopf Günter Mihály, Kiss
István, Pék Zsuzsánna, Szimon Zoltán
János.
Időközben Csoltói József lemondott
képviselői mandátumáról. Helyére a
soron következő legtöbb szavazatot
elért jelölt került Dudás György
személyében.
Mindannyian az előző testületben is
dolgoztak.
A német kisebbségi önkormányzatot
50%-os részvétel mellett választották
meg. Tagjai betűrendben Böhm András,
Gaál Istvánné, Kirchknopf Károlyné és
Sir János.
Minden megválasztottnak gratulálunk és
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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KÖSZÖNJÜK!
Hálás köszönetünk azoknak a szülőknek,
akik az óvoda kerítésének cseréjét
megszervezték,
anyagilag
és
munkájukkal is segítették!
Ifj. Kirchknopf
Károly
Lakhézi Norbert
Zeltner Norbert
Gaál Zoltán
Orbán Zoltán
Pusztai Imre
Kirchknopf Metál

Akácos Tamás
Seres Norbert
Kovács Imre
Szabó Károly
Icsei Sándor
Böröndi Nóra
Kft.

Óvónénik és a gyerekek

LELKÉSZEKET AVATTUNK
2010. szeptember 25-én (szombaton)
magyar és német nyelvű ünnepi
Istentiszteleten, Gabnai Sándor esperes
hivatalukba beiktatta Heinrichs Eszter
és Heinrichs Michael lelkészeket, majd
26-án (vasárnap), az Evangélikus
templom 225. évfordulóján, Ittzés
János
a
Nyugati
(Dunántúli)
Egyházkerület püspöke szolgálta a
kétnyelvű ünnepi istentisztelet, melyen
fellépett a Liszt Ferenc Férfikar
Raidingból, és a baumgarteni Tambura
Zenekar.

A Helyi Választási Bizottság nevében:
Dr. Divós Ferenc elnök

Fotó: Walter Rossmann
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November
28-án magyar
nyelvű
istentiszteletre
várunk
szeretettel
ÁGFALVI KRÓNIKA

N O V E M B E R

mindenkit. Szeretnénk előre jelezni,
hogy január 8-án és 9-én, szombaton
és
vasárnap családi
hétvégét szervezünk
Sarródra.
A
hétvége témája a "Kánai menyegző"
címet viselő bibliai történet lesz. Aki
szeretne eltölteni egy családias
hangulatú hétvégét gyülekezeti tagok
közösségében, azok kérjük részvételi
szándékukat jelezzék a lelkészi
hivatalban!
A
családi
hétvége
felnőtteknek előreláthatólag 5000
forintba, gyerekeknek pedig 2500
forintba kerül.

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI ÉS
HÍREI NOVEMBERBEN
November hónap igéje: "Az Úr igéje
ítéletet tart a nemzetek fölött,
megfenyíti a sok népet. Kardjaikból
kapákat kovácsolnak, lándzsáikból
metszőkéseket." Ézs. 2,4
November 1-én, hétfőn 17 órakor
istentiszteletet tartunk a temetőben.
November 5-én, pénteken 17 órakor
konfirmációs oktatás lesz.
November 6-án, szombaton 16 órától
gyerekdélutánra várjuk a gyerekeket.
November 7-én, vasárnap 9 órakor
aratási hálaadó –kétnyelvű- családi
istentiszteletre várunk kicsiket és
nagyokat. Aki tud, kérjük erre az
alkalomra hozzon magával valamilyen
szép, jó vagy finom terményt a
kertjéből!
Ezen az istentiszteleten bemutatkoznak
a gyülekezetnek a konfirmandusok.
November 10-én, szerdán 16 órakor
bibliaórára hívogatunk mindenkit nagy
szeretettel.
November 11-én, csütörtökön Márton
napján Gemeindenachmittagra várjuk
németajkú testvéreinket. Az alkalom
időpontját hirdetni fogjuk.
Ezen az estén szeretettel várjuk az
ovisokat, az ovi minden kedves
dolgozóját és a szülőket egy pohár
teára vagy forralt borra.
November 13-án, szombaton 9-16 óráig
konfirmandusnapot tartunk az ágfalvi
és a bánfalvi konfirmandusoknak
közösen.
November 14-én, vasárnap 9 órakor
magyar
nyelvű,
úrvacsorás
istentiszteletre hívogatunk mindenkit.
November 19-én, pénteken 17 órakor
konfirmációs órát tartunk.
November 21-én, vasárnap 9 órakor
német nyelvű istentiszteletet tartunk,
úrvacsoraosztással.

2 0 1 0 .

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
Kedves
Nagyszülők!
Kedves
Érdeklődők! Jöjjenek velünk! Gyertek
velünk.
Honlapunkat
is
ajánljuk
figyelmükbe: agfalva.luhteran.hu
Tisztelettel kérünk mindenkit (a
felnőtteket), aki evangélikusnak tartja
magát, és az idén még nem fizetett
egyházfenntartói járulékot, az ezt
tegye meg! Erre lehetőség van
keddenként 18 és 19 óra között a
lelkészi
hivatalban,
ill.
Prinner
Mátyásnénál, vagy Stadler Károlynénál.
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 37. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
aufmocha – öffnen – kinyit
Bin – Bühne – szinpad
dran – drehen – forgat
eifossn – einfassen – beszeg
Gasstl – Kleine Gasse – kis utca
hasri – heiser – rekedt
holwat– halb – fél
Luam – Lehm – agyag
Oaspeis – Eierspeise – tojásrántotta
rian – rühren – kever
gyűjtötte: Böhm András
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SIKERES VOLT A VII. ÁGFALVI
GESZTENYE FESZTIVÁL
Idén már hetedszer rendeztük meg
Gesztenye Fesztiválunkat a Vadon
Lovas Club területén október 9-10.-én.
Az ágfalvi gesztenye hírneve, a
csodálatos környezet, a vásári forgatag,
a színes, változatos programok számos
érdeklődőt vonzottak környékünkről,
Ausztriából, és az ország számos
részéről. Évről évre nő a rendezvény
látogatottsága. Az időjárás kedvezett a
vásárosoknak, napsütés is besegített
ahhoz, hogy a fellépők műsorát napi
háromezer
fős
nézőközönség
fogadhatta. A fedett lovardában volt
cigányzene, operett slágerek, hastánc,
akrobatikus és show tánc, játszóház,
mesesarok
és
gyermek
táncház.
Felléptek egyesületeink csoportjai is: a
Morgenröte Énekkar, az Ágfalvi Fúvós
Zenekar és a Patakugrók Táncegyüttes
teremtette meg a jó hangulatot a
fesztiválzáró produkcióhoz, az ABBA
Emlékzenekar műsorához. Külön örülök
annak, hogy a fesztivál központi
helyszínén kívül még négy helyen
várták vásározók az ide látogatókat.
Köszönet mindazon csoportoknak,
előadóknak,
akik
fellépésükkel
emelték a fesztivál színvonalát, és
azoknak is, akik a szervezésben
segítségünkre voltak!

Fotó: Csoltói József

A második helyezett, kétszemélyes
belépőt nyert a gesztenyebálba:
Varga Károly (Fő u. 70.)

Fotó: Csoltói József

A harmadik helyezett, kétszemélyes
vacsorameghívást nyert a Vadvirág
Étterembe:
Holzhofer Róbert (Magyar u. 28.)

Őszi hangulatú bábkészítő versenyünk
felhívására 11 helyszínen kiállított
alkotás
díszítette
falunk
számos
utcáját, melyek megtekinthetők a
www.agfalva.hu honlapon.
Az első helyezett, két személyes egy
hetes görögországi nyaralást nyert:
Kovács Ferenc (Magyar u. 6.)

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Németh Péter

Gaál István polgármester különdíját
nyerte „mozgóbábjaival”:
Varga Ákos (Daágh u. 7.)
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24 ÓRÁS ALKOTÓNAP

Fotó: Csoltói József

Köszönjük
mindenkinek,
akik
munkájukkal, kreatív ötleteikkel,
vásári
standjukkal
vidámmá
varázsolták
Ágfalva
utcáit,
és
remélem a jövő évi bábkészítő
versenyhez
új
ötletekkel
gazdagodtak mindazok, akik részt
vettek, és akik a jövőben részt
kívánnak venni ebben a vidám
„alkotásban”.
Csoltói József
rendezvény szervező

2002. óta október 18.-a (Szent Lukács a festők patrónusa – neve napja) a
festészet napja. A soproni Handler
Nándor Szakképző Iskola ebből az
alkalomból
hagyományteremtő
szándékkal - a festészetet szerető, a
festészet
iránt
érdeklődő
pedagógusokat, diákokat hívott egy 24
órás alkotónapra.
2010. október 15-én, pénteken 14
órától, október 16-án, szombaton 14
óráig, 24 órán át lehetett rajzolni,
festeni az iskola aulájában. Az
eseményen
az
óvodásoktól
az
egyetemistákig szinte az összes soproni
és
környéki
oktatási
intézmény
képviseltette magát. 400 méternyi
feltekert papír állt a fiatal alkotók
rendelkezésére,
valamint
ecset,
tempera, falfesték és zsírkréta. Az
ágfalvi iskolából Benczéné Székely
Anikó rajztanárnővel pénteken délután
Nagy Róbert, Plajer Vanda, Koloszár
Márton és Pénzes Norbert, szombaton
délelőtt Rozmán Zoltán rajztanárral az
iskola festészeti tanszakának tanulói
közül Akácos Kira Wágner Zsófi, Kassai
Dorottya és Lipták Patrícia hangulatos,
Ágfalváról festett képeket készítettek.
A 24 óra alatt elkészült munkákból,
alkotásokból összeállított kiállítást a
Pannonia Hotel melletti, a volt
Képcsarnok
Galériában
lehetett
megtekinteni.
Benczéné Székely Anikó

Fotó: Rozmán Zoltán

ÁGFALVI KRÓNIKA
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MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI
GYÁSZNAPON
2010. október 6-án iskolánkban ünnepi
műsorral
a
nemzet
vértanúira
emlékeztünk.
161 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án
Aradon
kivégezték
a
magyar
szabadságharc 13 tábornokát, akik a
világosi fegyverletétel után kerültek az
osztrákok fogságába. Budapesten főbe
lőtték
Magyarország
első
miniszterelnökét, Batthány Lajost.
A szabadságharc vérbe fojtása, a
megtorlás hosszú időn át nem gyógyuló
sebe maradt a magyar nemzetnek, a
mai
napig
fájdalmas
emlék
mindannyiunk számára.
A 7. osztályos tanulókkal együtt
utánajártunk annak, hogy kik, milyen
emberek voltak ők, tizenhárman.
Összegyűjtöttük
a
leglényegesebb
tudnivalókat, s a műsorban megidéztük
a kivégzés előtti utolsó éjszakát.
Az elhangzó versekkel tisztelegtünk a
vértanúk emléke előtt a nemzeti
gyásznapon.
Bognár Lászlóné
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Ferenc, természetvédelmi őr vezette.
Ágfalváról és Sopronból harmincan
érdeklődtek az ilyenkor megfigyelhető
madarak iránt.

Fotó: Dné. Szemerédy Zsuzsa

Fotó: Dné. Szemerédy Zsuzsa

Dné. Szemerédy Zsuzsa
a természetbarát szakkör vezetője

HÜLLŐKIÁLLÍTÁSON JÁRTUNK
Iskolánk természetbarát szakkörösei
2010. október 8-án, megtekintették
Sopronban a GYIK-ban a Hüllőkiállítást.
Nagyon sok érdekes, egzotikus állatot
láttunk, sőt még szép ajándéktárgyak
vásárlására is lehetőség volt.
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

NEMZETKÖZI MADÁRMEGFIGYELŐ
NAPOK ÁGFALVA HATÁRÁBAN
A hagyományoknak megfelelően, 2010.
október 2-án, ismét madármegfigyelést
szerveztünk
az
iskola
természetbarátainak
és
az
érdeklődőknek.
A
túrát
Udvardy
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Dné. Szemerédy Zsuzsa
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iskolában

KARÁCSONYI VÁSÁR



Lassan elérkezik az év vége és talán az
év legszebb, legmeghittebb ünnepe is:
a Karácsony. Ajándékot kapni is jó, de
adni még nagyobb öröm, főleg ha azok
saját kezűleg készülnek.
Ebben nyújt segítséget az iskolások már
évek óta hagyományos karácsonyi
vására.
Adventi barkácsolásra hívunk

2 0 1 0 .










az iskolába minden ügyes kezű anyukát,
apukát, nagymamát és nagypapát,
iskolánk jelenlegi és régi diákjait és
falubelieket,
ahol
az
adventi
koszorúkat,
ajtóra
kopogtatókat,
asztaldíszeket együtt készítjük el.
Gyertek, szorgoskodjunk együtt, ahogy
már évek óta tesszük, a meghitt
adventi hangulatról és forró teáról most
sem feledkezünk meg!
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TISZTELT ÁGFALVIAK!

Az iskola előtt a kőpadon árusítjuk, eső
esetén a napköziben








2010. november 27-én, szombaton 711 óráig,





KÉZIMUNKAKÖR









Az iskolánk tanulói, tanárai, az
Iskolaszék és a Szülői Közösség tagjai

Karácsonyi vásárunkat





kérhetnek.
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Sok szeretettel várunk minden kedves
nézelődőt, érdeklődőt és vásárlót!

















Vásárunk teljes bevételét – ahogy ezt
tavaly és a korábbi években is tettük –
ebben az évben is az iskolások erdei
iskolai táboroztatására fordítjuk. A
gyerekek és a szülők által készített
koszorúk,
ajtóra
kopogtatók
és
asztaldíszek
megvásárlásával
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz,
hogy az iskolás gyerekek ebben az
évben is részt vehessenek erdei iskolai
táborozáson.

2010. november 26-án pénteken
16 órától
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2010.10.19-én, kedden, majd minden
páros héten, kedden 17 órakor
szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Kézimunkakör következő
foglalkozására!





 Adventi koszorúk
 Ajtóra kopogtatók
 Asztaldíszek

Szeretettel várunk mindenkit!

 Temetői díszek
Szívesen
várjuk
olyan
falubeliek
jelentkezését is, akik bemutatnák az
általuk készített bármilyen karácsonyi
hangulatú, témájú munkáikat és ezeket
felajánlanák a vásárunkra ezzel is
tovább színesítve az ajándékötleteket
és
a
bevétellel
támogatva
az
iskolánkat.
A karácsonyi vásárral kapcsolatos
további információkat és ötleteket az
ÁGFALVI KRÓNIKA

Helyszín: Községi Könyvtár
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VESZÉLYES HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Idén is megrendezzük az év végi
veszélyes hulladék gyűjtését. Az elmúlt
évek gyakorlatát figyelembe véve
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a
természetben
magára
hagyott
(kidobott) gépek, készülékek száma
csökkent.
Ezt a természetvédő mentalitást
köszönjük a lakosságnak.
A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
2010. november 15-től, december 1ig, munkanapokon: 8-16 óráig
Mit is lehet hozni? Legegyszerűbben úgy
lehetne megfogalmazni: hogy minden,
amit a konnektorba bedugunk.
(TV, rádió, háztartási gépek stb.)
Csoltói József
Rendezvényszervező

Példás összefogás
Hagyomány már, hogy iskolánk minden
év
szeptemberében
papírgyűjtést
szervez.
Diákok és szülők összefogását bizonyítja
az összegyűjtött papír mennyisége.
11980 kg-ot gyűjtöttünk! A Rekultív
szállította el, kg-ként 12 Ft-ot kapunk
érte.
Köszönjük a szülői segítséget! A
befolyt pénzt erdei iskoláztatásra
fordítjuk.
Október első napjaiban egy és fél napot
gesztenyeszedéssel
töltöttünk.
Természetesen a nevelő hatásán túl az
érte kapott pénz sem elhanyagolható.
60 ezer forinttal gyarapítottuk a
diákönkormányzat
számláját
és
fordítjuk
majd
ezt
is
erdei
iskoláztatásra.
A Futófesztivál is pozitív
mérlegű volt, 101 440 Ft bevétellel
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zárhattunk, amit a JÖVŐ Alapítvány
számláján kezelünk.
Az intézmények lecserélt régi
kazánjait
és
radiátorait
is
hasznosítottuk, 85 000 Ft-ot kaptunk
érte, melyet Lampert Ernő fuvaros
ingyen szállított leadásra. Köszönjük
segítségét!
Időrendi sorrendben az ötödik
akció
a
Szülői
Munkaközösség
összefogása volt. Gyűjtést szerveztek
a régi bejárati ajtók cseréjére.
Az akció sikerét bizonyítja, hogy 57
800Ft összegyűlt, az ajtóhoz szükséges
a további 70 000 Ft-ot a Szülői
Közösség,
19 700
Ft-ot
a
Diákönkormányzat
adta,
így
megvásárolhattuk a még hiányzó
oldalsó ajtót.
Ezzel mára minden bejárati ajtó új,
korszerű, hőszigetelt lett. A napközis
épület faajtót kapott, az udvari és az
alsós bejárat a főbejárathoz hasonlóan
műanyag ajtót. Az utóbbit szülői
gyűjtésből fizettük, a másik kettőt a
fenntartónk fizette.
Mindez azért valósulhatott meg ilyen
olcsón, mivel a beépítésért nem kellett
fizetnünk.
Varga - Köppel Norbert és Cser Gábor
társadalmi felajánlása volt a beépítés,
amit ezúton is köszönünk!
Baltigh Csabáné
Iskolaigazgató
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