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WÜNSCHE ZUM NEUES JAHR 
 

Winsch eich a glückseligs naichs Johr, 
Langs Lebm, gsunds Lebm, 
an Baidl vüll Geld danebn. 

Hinter mir der goldische Tisch, 
in an jedn Eck a brotana Fisch, 

hinter mir a Kanl Wain, 
Soll Herr und Frau Lustig sein. 

 
Böhm András 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARÁCSONYI KONCERT 
 
A 18 éve újraalapított Morgenröte 
Énekkar december 18-án Karácsonyi  
koncertet adott Ágfalván, a Vadvirág 
Étteremben. Ádventi és karácsonyi 
dalokkal köszönték meg az énekkar 
tagjai szponzoraik, köztük az ágfalvi 
Önkormányzat és képviselőinek, 
valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2010.-ben nyújtott 
támogatását. 
 
/Neue Zeitung 54. szám 2010. 
december 24, p5/ 

 

Fotó: Németh Péter 

 XII. évfolyam 1. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2011. január 

Minden kedves olvasónak és Ágfalvi 
lakosnak eredményekben gazdag 

BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK! 
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UTAKAT ÉPÍTETTÜNK – VAGY 
MÉGSEM? 

 

A nyugatmagyar.hu honlapon 2010. 
december 01-én P. Horváth László által, 
Gödrös úton Európa fele című cikk és 
Gosztonyi Miklós újságíró által 
megjelentetett a Kisalföld 2010. december 
7-i számában Közös úttestnek lyukas a háta 
című cikket a hitelesség kedvéért teljes 
egészében közöljük. 
 
GÖDRÖS ÚTON EURÓPA FELÉ?  
NYUGATMAGYAR. HU 
2010.12.01. 06:06 
 
Ágfalván, az új utcákat akkor lehet 
leaszfaltozni, amint a régiekkel 
végeztük - nyilatkozta portálunknak 
Gaál István, a település 
polgármestere. 
"Elkeseredve és elszomorkodva írom 
ezen sorokat, amelyhez csatoltam az 
alábbi képeket" - kaptunk levelet egy 
ágfalvi olvasónktól. 
 

 
A képek Ágfalván, a lépesfalvi úton 
készültek az idei év különböző 
szakaszaiban. 
 
"Ez az út a nyugati szomszédunkhoz, 
Ausztriába vezet, amelyen sok külföldi 
turista közlekedik kerékpárral. Mi több, 
itt lakóházak is sorakoznak. Lyuk-lyuk 
hátán, ép szakasz szinte alig létezik. A 
súlyadót viszont határidőre pontosan 
teljesíteni kell. Elkeserítő az út állapota, 
egyre csak romlik a burkolat, s a kátyúk 
károkat okoznak a gépjárműveken. 

Miközben jólétről beszélhetünk, ugyanis 
Ágfalva főbb utcája fényáradban úszik 
már három hete. 
Talán az önkormányzat nem is akarja, 
hogy modernizálja környezetét, illetve 
felzárkózzon a nyugati szomszédjához" 
- zárul a levél. Az ügyben megkerestük 
az ágfalvi önkormányzatot. 
- Az ágfalvi önkormányzatnak fontos, a 
helybéliek életkörülményei, azonban 
akármennyire is szeretnénk, mindenre 
nem jut elegendő pénz - nyilatkozta 
portálunknak Gaál István, a falu 
polgármestere. - Az új utcák 
leaszfaltozása csak azt követően 
kerülhetnek sorra, amint végeztünk a 
régiekkel. Amennyiben az érintett lakók 
építőközösséget hoznak létre, akkor az 
önkormányzat akár anyagilag is tudja 
támogatni őket. Az is járható lenne, ha 
csak úgy mint Somfalva (Schattendorf) 
esetében, közös, határon átnyúló 
pályázatot adunk be Lépesfalvával 
(Loipersbach). 
 
A polgármester kiemelte, az érintett 
útszakaszon a legrosszabb állapotban 
lévő 150 méteres részt, a hó elolvadása 
után rendbe hozatnak. A 2004-es 
átadás óta, évente két alkalommal a hat 
makadám utas utcát is felújítják. Az 
önkormányzatnak ennél többre jelenleg 
nem futja.  
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS, MEG A 
KÖZÚTKEZELŐ IS GONDOZZA A 
LÉPESFALVÁRA VEZETŐ UTAT 
 
KÖZÖS ÚTTESTNEK LYUKAS A HÁTA 
ÁGFALVA 
GOSZTONYI MIKLÓS 
 
„A lépesfalvi út nyugati 
szomszédunkhoz vezet, amelyen sok 
külföldi turista érkezik hozzánk 
kerékpárral, Mi több, ezen út mellett 
lakóházak is sorakoznak. Sajnos, az 
ágfalvi önkormányzat nem hajlandó 
„megerőszakolni ” magát, hogy ez az 
útszakasz valahogy kinézzen. Lyuk lyuk 
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hátán, ép szakasz szinte alig létezik. A 
súlyadót viszont határidőre teljesíteni 
kell. Elkeserítő, hogy a mérleg nincs 
egyensúlyban, mivel az utak állapota 
egyre csak romlik, amely károkat okoz a 
gépjárművekben„ – áll többek között 
ágfalvi olvasónk levelében. 
A felvetett probléma jogos, de árnyalni 
kell a képet. Ugyanis több évtizede a 
Lépesfalvi út községhez közeli részét az 
önkormányzat, a másik, a határ felé 
vezető szakaszát a közútkezelő 
gondozza – mondta ezzel kapcsolatban 
Gaál István, Ágfalva polgármestere. – A 
mi részünk makadámburkolatát minden 
évben két alkalommal is javítjuk, az 
tehát rendben van. Éves szinten 
százmillió forintot fordíthatunk 
útépítésre, javításra, ennek mintegy 
kilencven százalékát pályázatokon 
nyerjük el. A Lépesfalvi út közútkezelő 
felügyelete részével kapcsolatban 
sokszor kértük már a hibák 
megszüntetését, de pénzhiányra 
hivatkozva sosem kaptunk megnyugtató 
választ (Szerkesztőségünk 
érdeklődésére sem tudtak semmi 
biztatót mondani.) Felvetődhet a 
gondolat: miért nem segít be akkor a 
községvezetés? Arra, hogy olyan utat – 
és hidat – csináltatott meg az 
önkormányzatunk, ami nem a mi 
kezelésünk alatt áll, volt példa tavaly, 
Görbehalmon, annak ágfalvi 
közigazgatási területén. Viszont felettes 
szakhatósági utasításra végül vissza 
kellett bontanunk az elkészült burkolatot, 
helyreállítva az eredeti állapotot, pedig 
bejegyzett útról volt szó. Több mint 
egymillió forintos kárunk származott 
belőle. A faluvezetés akkor megfogadta, 
soha többet egy ujjal nem nyúl olyan 
közterülethez, ami nem az ő kezelése 
alá tartozik. Az érintett út és a környező 
lakóinak a megoldást az jelentené, ha 
útépítő közösséget alkotnának.  Az 
önkormányzat pályázatokkal és anyagi 
forrásokkal is támogathatná a jogos 
igénnyel fellépő ágfalviakat a Lépesfalvi 
út rendbetétele érdekében.  
 

A megjelent újságcikkek után több 
hozzászóló is elmondta a véleményét. 
Örömmel tapasztalom, hogy a 8. 
hozzászóló aláírta a nevét, így most 
már nem fantom személyeknek kell 
válaszolni. 
A hozzászólás szövegét változatlanul 
közöljük. 
 
Úttalanútak 2010.12.07. 18:33  
 
Tisztelt Polgármester Úr, az utcában élők, 
kedves hozzászólok, 
 
A lépesfalvi utca egy szégyellni való köztér amin 
nap mint nap bukdácsolunk, az itt élő 
embereknek nem kis bosszúságot okozva. Ezen a 
szakaszon építkezett embereknek és az 
Önkormányzat között köttetett szerződésben 
aszfaltozott út szerepel amely a mai napig nem 
készült el, ill. nyomát sem érzékeljük. A 
külföldiek ezen a szakaszon (is) közelítenek meg 
minket kerékpárral, gyalogosan, egyéb járművel. 
Valóban így közeledünk Európához? Saját 
magam a minap, fogtam a hólapátot és 35 m 
hosszan letoltam az árokpartról a havat, hogy 
legalább egyik fele az autónak ne ugrálja végig 
a lyuk-lyuk hátán levő utat a mögöttem levő 
utánfutóval együtt amelyen 600 kg súly volt 
elhelyezve, a lyukakat viszont betömtem hóval, 
hogy eltüntessem azokat :) Nemhogy 
példamutatással közelednénk a nagyra várt EU-
hoz, inkább vacakolunk azzal, hogy kinek a 
kezelése alatt van az adott útszakasz.(Kisalföld , 
2010 dec. 7. Közös úttestnek lyukas a háta ). 
Kettő kezelője van az útnak csak egyik sem 
csinál semmit, viszont a súlyadót akkor ki 
jogosult beszedni? Megcáfolnám Tisztelt 
Polgármester Úr mondatát, hogy a falu felé eső 
rész az rendben van, ez valahogy a valóságot 
nem tükrözi. Ágfalván, az új utcákat akkor lehet 
leaszfaltozni, amint a régiekkel végeztünk - 
nyilatkozta portálunknak Gaál István, a 
település polgármestere. Csak mikor kezdik el 
aszfaltozni a régieket? Mi a helyzet az Új 
utcával, Alkotmány utcával, Határőr utcával? 
Akkor azok mikor lettek kialakítva, ki a közút 
kezelője? A cikkben évi 100 millió forintról 
beszélnek, amit fordíthatunk útépítésre. Az 
viszont elég sok pénz. Ebből az összegből már 
mindenhol térkövezve kéne lennie az utcáknak. 
Optimista vagyok- valószínűleg elírás történt. 
Csak tudnám ki az az Évi. Viszont amennyiben 
mégiscsak igaz az összeg, akkor azért az 
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Önkormányzatnak megeshet a szíve és 
kisegíthetné a kis (közútkezelő) öccsét. 
T. Polgármester Úr, Önnek bizalmat adtak a 
szavazópolgárok, Önt felhatalmazták a 
választópolgárok jogaik képviseletére, Ön a 
választópolgárokért van és nem fordítva, Önnek 
kötelessége a legjobb tudása és a lehetőségek 
szerint eljárni és a problémára megoldást 
találni. Mi megértjü, hogy nincsen pénz, mi csak 
annyit szeretnénk, hogy egy fuvar kaviccsal ami 
kb. nettó 3000 Ft /m3 és egy tolólapos 
markolóval amelynek kb. nettó 6000Ft/óra a 
költsége időszakosan gödörmentesítse az adott 
szakaszokat. Úgy gondolom, a sok millióból 
futná ez. A másik megoldás, hogy függessze fel a 
súlyadó fizetési kötelesség alól ezen útszakasz 
lakóit, hogy saját maguk csinálhassák meg 
útjaikat az építőközösség keretein belül. 
Tájékoztatom az Önkormányzatot, hogy amint a 
jó idő bekövetkezik saját költségemen hozatok 
kavicsot és eltüntetem azt a lyukakban. Egykori 
T. Polgármester Úr havonta bejárta a falut, a 
jelenlegi? 
További eredményes pályázat írásokat kívánok. 
Maradok tisztelettel: 

ifj. Strammer András 
Nagy örömömre szolgál, hogy ifj. Strammer 
András, aki az Alkotmány utca 9. szám alatti 
házban él, ennyire szívén viseli a Lépesfalvi 
utca lakóinak a problémáját. Igaz ezen a 
területen rendelkezik egy 1733 m2 –es 
gyümölcsös, szántó megnevezésű 
ingatlannal, amin egy használatba vételi 
engedéllyel ellátott raktár és tároló 
rendeltetésű építmény van, amit az erre 
vonatkozó hatósági előírásoknak és 
engedélyeknek megfelelő célra és módon 
szabad használni, lakóháznak nem. 
A felvetéseit szépen sorba véve igaza van, 
sajnos tényleg szégyenletes, hogy a határ 
mentén Magyarország legfejlettebb vidékén, 
egy 2200 lakosú község 28 utcájából 
mindösszesen 8 utca aszfaltozott. Ha az 
adók beszedésén nem változtatnak és 
lakosságarányosan és feladat arányosan 
nem osztják vissza, ez nem is lesz 
másképpen. Ágfalva a megye községeinek 
a végén kullog az elosztható bevételek 
tekintetében. Mivel a lakosság több mint a 
fele Ausztriában dolgozik, vagy 
minimálbérre van bejelentve, így a befizetett 
személyi jövedelemadó 8%- a, ami helyben 
marad, csekély.  A vállalkozók egy része 
nem ide van bejelentve, hanem Ausztriába 
vagy Sopronba, így az iparűzési adó nem 

éri el a 8 millió forintot, így az önkormányzat 
csak a pályázatokon elnyert összegeket 
tudja fejlesztésekre fordítani. Ez az elmúlt 
években, 2006-2010 között összesen 
465.821.000 Ft volt. 
A Lépesfalvi utcában építkezőkkel nincs 
szerződés arról, hogy aszfaltozott utat 
kapnak, ez az állítás sajnos nem igaz.  
A helyi rendeletünk értelmében a házak, 
zártkertek előtt az árkok, járdák (ahol van) 
tisztítása a lakosság feladata, úgy hogy ha 
letolta a havat az árok partjánál, azt saját 
maga érdekében és a rendeletünk 
értelmében tette, amit köszönök, ha mások 
is ezt tennék szebb, és élhetőbb lenne 
Ágfalva.  
 
„Miközben jólétről beszélhetünk, ugyanis 
Ágfalva főbb utcája fényáradban úszik már 
három hete.”  
Gondolatára had fejezzem ki köszönetemet 
Gálos Mihály vállalkozónak, akinek 
támogatásából egyre több utcában tudunk 
karácsonyi hangulatot varázsolni. 
Képviselőnk felajánlásából gyarapítjuk a 
motívumokat, melyeket évről-évre 
karbantart és a kihelyezésében is 
segítséget nyújt. 
 
Azt írta, hogy: „vacakolunk azzal, hogy kinek a 
kezelése alatt van az adott útszakasz hogy kié az 
út” 
Sajnos vacakolni kell hogy kié az út, ami 
lehet állami és önkormányzati is, ezt még 
tetézi, hogy ki a kezelője, mert nem minden 
útnak mi vagyunk a gazdái, így a Lépesfalvi 
utat a régi határőr őrs épületéig sem mi 
kezeljük a Patak utca a Fő utca sarkától. 
A súlyadót a jelenlegi jogszabályok szerint 
az önkormányzat szedi be, de központilag 
veti ki az állam.  
A régi utcákat csak akkor kezdjük el 
aszfaltozni, ha nyerünk rá támogatást, mert 
saját erőből ezeket az önkormányzat nem 
tudja megvalósítani. 
Sajnos az újságíró helytelenül írta le, hogy 
évente 100 milliót költünk az utjainkra. A 
valóság az hogy az elmúlt négy évben 
nyertünk több mint száz millió forintot az  
Ágfalva- Somfalva közti útra, Sopron-
Ágfalva kerékpárútra, Baracsi utca végére, 
Fő utcára, Ágfalva Sopron közti összekötőút 
(még nem épült meg). 
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„T. Polgármester Úr, Önnek bizalmat adtak a 
szavazópolgárok, Önt felhatalmazták a 
választópolgárok jogaik képviseletére, Ön a 
választópolgárokért van és nem fordítva, Önnek 
kötelessége a legjobb tudása és a lehetőségek 
szerint eljárni és a problémára megoldást 
találni.” 
 
Egyetértek, teljesen igaza van sajnos pénzt, 
nem tudok én sem előteremteni. 
A Határőr utca, Gesztenye sor, Röhrling, 
Kosbor, Ciklámen és Lépesfalvi utcákra 
évente két esetben több százezer forintot 
költünk, a járhatóság fenntartása 
érdekében. 2010 őszén nem kaviccsal, 
hanem murvával töltöttük fel és grédereztük 
le ezeket az utakat. 
A súlyadóból a Lépesfalvi utca tíz házát 
számolva, körülbelül 20 m2 aszfaltozást 
tudnánk évente megvalósítani, így 100 év 
alatt sikerülne leaszfaltozni az Ön által 
megjelölt utcákat. 
A felajánlott kavicsot és munkát örömmel 
fogadom, remélem többen követendő 
példának tekintik, így hozzájárulnak, 
Ágfalva szépítéséhez. Attól, hogy a falut 
hányszor járom be gyalog még nem lesz a 
falunak pénze. 
 
Az útépítésekkel kapcsolatban részletesen 
beszámoltam az Ágfalvi Krónika 2010. 
júliusi számában. 
 
A jókívánságokat köszönöm, minden 
ágfalvinak kívánok Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt!   
 
Tisztelettel 

Gaál István 
Polgármester  

 

 
Az elkészült kerékpárút.       Fotó: Csoltói József 

MEGHÍVÓ 
 

Ágfalva Község 
Önkormányzatának  
Képviselő Testülete 

 

2011. január 27-én (csütörtök) 
18 órai kezdettel 

 
közmeghallgatást tart, 

melyre ezennel tisztelettel 
meghívom. 

 
Helye: Váci Mihály Általános 
Iskola és AMI tornaterme. 
(Ágfalva, Váci Mihály u.1.) 

 
Napirendi pontok: 
 

 1, Beszámoló a Képviselő 
Testület 2010. évi munkájáról. 

 

 2, Tájékoztató a 2011. évi 
feladatokról. 

 

 3, Egyéb felvetések 
 

Gaál István 
Polgármester 

 
 

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 39. RÉSZ 
HIANZISCHE MUNDART 

 

aufblad – aufgebläht – felfújt 
botzn – patzen – (pl.tinta) folt 

Dekkl – Deckel – fedő 
dumpül – dunkel – sötét 
Freissa – Fresser – falánk 

graw – grau – szürke 
holdn – halten – megfog 

Keidn – Kette – lánc 
Oawass – Erbse – borsó 

Schlekka – Schlecker – nyalakodás 
 

gyűjtötte: Böhm András 
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TISZTELT ÁGFALVA LAKÓI! 
 
2011. január 1-től megváltoznak a 
szemétszállítás és víz- és 
csatornaszolgáltatás díjai a következők 
szerint: 
 
Szemétszállítás díja: 
110 literes gyűjtőedényzet ürítési díja 
315 Ft/ürítés+ÁFA. 
 
Víz- és csatornaszolgáltatás díja: 
A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás díja:  
264,0 Ft/m3+ÁFA 
 
A közüzemi csatornaszolgáltatás 
legmagasabb díja: 282,0 Ft/m3+ÁFA 
 
Kedvezményes csatornaszolgáltatási 
díja lakossági és intézményi fogyasztók 
részére: 266,4 Ft/m3+ÁFA. 
 
Változik a fogyasztóhelyen beépített 
vízmérő alapdíja az alábbiak szerint: 
 
Vízmérő átmérő Alapdíj(ivóvíz és 
(mm)  csatornaszolgáltatás) 
  Ft/fogyasztó hely/hó+ÁFA 
 
 13-20 310 
 25-32 630 
 40-50 4.980 
 65-100 18.640 
 150-200 37.280 
 

Rasztovits Anna 
jegyző 

 

ÁGFALVI 
INGATLANTULAJDONOSOK 

FIGYELMÉBE! 
 

Az ágfalvi önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta 11/2010.(XII.30.) 
rendeletét a közterületek 
tisztántartásáról. 
 

A rendelet többek között tartalmazza – 
a mostani télen különösen aktuálissá 
váló – a hó eltakarítással, síkosság 
mentesítéssel, árkok, átereszek, járda 

tisztántartásával, a csapadékvíz 
elvezetésével kapcsolatos ingatlan 
tulajdonosok feladatait, kötelességeit. 
A rendelet teljes szövege olvasható a 
www.agfalva.hu honlapon is, de 
megtekinthető a polgármesteri 
hivatalban is. 
 
Ágfalva, 2010. december 31. 
 

Rasztovits Anna 
Jegyző 

 
 

 
DONNÁL ELESETT HŐSÖKRE 

EMLÉKEZÜNK 
 

Január 12.-én 16.15 kor 
kezdődő rendezvényünkön, 

melyre szeretettel várunk minden 
kedves ágfalvi lakost a Luther 

téren. 
 

Szervezők 
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IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNY 
 

Telt házzal ünnepeltük a Vadvirág 
Étteremben, 2010. november 26-án 
tartott idősek napi rendezvényünket.  
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén oly 
sokan elfogadták meghívásunkat, 
reméljük jól érezték magukat ezen a 
péntek estén! Gaál István polgármester 
köszöntője után fellépett a Napsugár 
Óvoda Micimackó csoportja, a Váci 
Mihály Általános Iskola és AMI diákjai, 
Dr Németh János szívhez szóló, meghitt 
szavai után a Morgenröte Énekkar 
műsora következett, majd az est jó 
hangulatáról Mozsolits Péter és Ifj. 
Mozsolits Imre zenészek gondoskodtak. 
Mindkét önkormányzatunk képviselői 
köszöntötték Ágfalva leg idősebb 
emberét: Stadler Ferencet. 
 

 
Fotó: Németh Péter 

 

Mivel Ágfalva leg idősebb hölgye, Makai 
Lajosné sajnos nem tudott részt venni a 
rendezvényen, őt születésnapján, a 
lakhelyén köszöntötte Gaál István 
polgármester és Böhm András a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

Fotó: Csoltói József 

Köszönjük a fellépő gyermekek 
pedagógusainak felkészítő munkáját, 
minden szponzorunk támogatását, 
mellyel hozzájárultak idősek napi 
rendezvényünk sikeres és színvonalas 
lebonyolításához! 
 

TÉLAPÓ JÁRTA Ágfalva Utcáit... 

Kedves Télapó és Kedves Krampuszlányok! 
Köszönjük Nektek ezt a szép estét, amit 
idevarázsoltatok Ágfalvára. Látni azokat az 
izgatott, csillogó szemű apróságokat, akik 
megilletődve várták a Télapót és énekelve, 
verset mondva, rajzzal kedveskedve Neki - 
felemelő érzés volt. És a kedves Télapó, aki 
díszes kocsin érkezett még ajándékot is hozott a 
gyerekeknek, akkor már úgy körülölelték Őt és a 
lányokat, hogy szinte elvesztek közöttük, ahogy 
az apróságokhoz lehajoltak és beszélgettek  
Velük. Reméljük, hogy ilyen fogadtatás után a 
Télapó és a Krampuszlányok jövőre is eljönnek 
és ismét sok örömteli, boldog gyermekarcokat 
láthatunk. 
Külön köszönjük a Német Nemzetiség 
Önkormányzatnak és a Kirchknopf családnak 
(Károly, Hánzi és Günter), hogy anyagi 
támogatásukkal is segítették ezt a kedves kis 
ünnepet. 

Gaál Istvánné 

 
Fotó: Németh Péter 

 

 
Fotó: Németh Péter 
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KÖSZÖNET 
 

Iskolánk tanulóinak nevében ezzel a 
fotóval is köszönjük a mikulás sapkákat 
Gálos Mihálynak, mellyel 
megajándékozta minden diákunkat. 
 

 
Fotó: Dononkosné Szemerédy Zsuzsa. 

 

 

MEGGYÚJTOTTÁK A 
BÉKELÁNGOT AZ OSZTRÁK-

MAGYAR HATÁRON 
 

Békeláng-gyújtásra került sor az 
osztrák-magyar határon 2010. 
december 22-én Ágfalva és Lépesfalva 
közötti „Béke hídon“. 2005 karácsonya 
előtti nap jelentek meg először a béke 
hírnökei, akiket akkor még géppuskás 
határőrök őriztek. Ma nincsenek 
határőrök, gyakorlatilag nincsen határ 
sem, mégis az itt élők szükségét érzik 
annak, hogy minden évben ott és akkor 
a békéért imádkozzanak. 

 

 

Fotó: Németh Péter 
 

„Hiszem, hogy ilyenkor – kivétel nélkül 
–  minden ember vár valamit. Az is, aki 
nem tudja pontosan, hogy mit vár, 

s talán még azt sem, hogy vár. Ha 
megkérdeznénk tőle, lehet, 
csodálkozna is, vagy zavarba esne, vagy 
dühbe gurulna. De mégis vár. Valamit, 
amitől megnyílik benne esetleg egy kis 
zár, ami elűzi a hiányt. Valami 
találkozásra vár... és ezért talán 
megpróbál jó lenni, jobb lenni.  
Minden karácsonyvárás, minden 
gyermeki mosoly, minden gyertya- és 
fáklyafény, és minden ezen a békétlen 
világon, hirdesse az Úristen dicsőségét 
és azt a csodát, hogy érdemes  utat 
építeni a pusztákon, az 
országhatárokon és mindenütt. Mert az 
Úr jön hatalommal. Az Úr jön 
békességet hozva. Az Úr jön, az 
újrakezdés lehetőségét adva. Az Úr jön 
akkor, amikor várjuk, vagy éppen 
akkor, amikor nem várjuk.  
Érkezzen meg ma is, hozzánk, is – akár 
cammog, akár robog az idővonatunk! 
Ámen.” 
/Részlet Heinrichs Eszter evangélikus 
lelkész prédikációjából./ 
 
 
 

BETLEHEMEZÉS 
 

A Napsugár Óvoda nagycsoportos 
korosztályának betlehemezői jártak 
Ágfalván, betértek a Polgármesteri 
Hivatalba, a COOP ABC- be és a napközi 
konyhájára is. Ezt a hagyományt hét 
éve ápolják óvodásaink, melyért sok 
csoki és szaloncukor a jutalmuk. 
 

 
Fotó: Csoltói József 
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Karácsonyi ünnepséget tartottunk  
december 20-án, a Váci Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 

 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 
 

MADÁRKARÁCSONY 
 
Madárkarácsonyt rendeztünk az 
iskolában, hogy a téli szünetben is 
legyen mit enni a madaraknak. 
 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 

 

Dr. Pintér György 
Állatorvos 
Telefon:  

06 20/346-4545 

 
MACSKA 

IVARTALANÍTÁS 
2011. év 

január 1- től 
február 28-ig 

 
Kandúr macska 

 
 

Nőstény macska 

 
 

__________________________________ 
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Ágfalva Önkormányzat 
2011. évi rendezvényterv 

 

Időpont  Rendezvény    Szervezésért felelős 
 
Január 12. Megemlékezés a doni katasztrófáról  polgármester, 
(szerda) (koszorúzás)  iskolaigazgató 
   (közös rendezvény) „z” 
Február 1. Véradás  Vöröskereszt titkár 
(kedd) 
Február 22. Óvodai farsang  óvodavezető 
(kedd) 
Február 19. Farsangi Bál az iskolában  iskolaigazgató 
(szombat) 
Február 19. Lovasbál  Lovas Egyesület elnöke  
(szombat) 
Február 26. Ovi-suli osztályfőnök”  
(szombat) 
Március 09.  Télbúcsúztató farsangi felvonulás  NNÖ elnök - „z  
(hamvazószerda) 
Március 11.  1848-49. szabadságharc évforduló  iskolaigazgató,  
(péntek) (koszorúzás az emlékműnél)  polgármester 
  (közös rendezvény) „z” 
Március 16-17. Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat) tantestület 
(szerda, csütörtök) 
Április 14-15. Szemétgyűjtési akció, papírgyűjtés  iskolaigazgató,  
(csütörtök, péntek)   Virágos Egyesület 
Április 16. Húsvéti vásár az óvodában óvodavezető 
(szombat)   
Április 16. Megemlékezés a kitelepítésről  NNÖ elnök 
(szombat) (koszorúzás)  (közös rendezvény) „z” 
Április 29. Anyák napja az iskolában  iskolaigazgató  
(péntek) 
Május 1. Majális Vadon Lovasclub  Vadon Lovasclub 
(vasárnap) 
Május 27. Gyereknap az iskolában DÖK Elnök 
(péntek) 
Május 28. Családi nap az óvodában óvodavezető  
(szombat) 
Június 8- 9- 10. Erdei Iskola  iskolaigazgató 
(szerda, csütörtök, péntek)  
Június 17. képzőművészeti tanszak kiállítása iskolaigazgató 
(péntek) 
Június 18. Iskolai évzáró, ballagás  iskolaigazgató 
(szombat) 
Június 18- 19. Falunap- Német Nemzetiségi Nap polgármester, NNÖ elnök 
(szombat, vasárnap) 
Július 16. Ikerfesztivál  ikres szülők   
(szombat,) 
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Ágfalva Önkormányzat 
2011. évi rendezvényterv 

Időpont  Rendezvény    Szervezésért felelős 
Szeptember 1. Tanévnyitó iskolaigazgató 
(csütörtök) 
Szeptember 1. Véradás Vöröskereszt Titkár 
(csütörtök) 
Szeptember 8. Ágfalvi csata évforduló iskolaigazgató 
(csütörtök) 
Szeptember 10. Ágfalvi Futófesztivál iskolaigazgató  „z” „é” 
(szombat) (szept.17. esőnap)  
Szeptember 24-25. Ágfalvi búcsú  polgármester „z”, „é”,  
(szombat-vasárnap) Legénytánc NNÖ elnök 
Október 8-09.  Gesztenye fesztivál Vadon Lovasclub 
(szombat, vasárnap) 
Október 21. 1956-os forradalom évfordulójáról iskolaigazgató 
(péntek)  való megemlékezés 
Október 26. Őszi hangverseny, nyugdíjas találkozó iskolaigazgató 
(szerda)   
Október 28. Katona sírok gondozása iskolaigazgató 
(péntek)  
November 11. Márton-nap óvodavezető 
(péntek) 
November 11. Egészségnevelési nap iskolaigazgató 
(péntek) 
November 18. Idősek Napja polgármester 
(péntek)  NNÖ elnök 
  (közös rendezvény)”z” „é” 
November 25-26. Adventi vásár Szülői Munkaközösség 
(péntek-szombat) 
December 5. A télapó Ágfalva utcáit járja NNÖ elnöke  
(hétfő) 
December 6. Mikulás az Óvodában, iskolában óvodavezető, iskolaigazgató 
(kedd) 
December 13.  Megemlékezés a soproni népszavazásról iskolaigazgató  
(kedd)    
December 20.  Karácsonyi ünnepség az óvodában óvodavezető 
(kedd)   
December 17. Karácsonyi koncert fúvószenekar titkára 
(szombat)  énekkar vezetője 
December 20. Karácsonyi ünnepség az iskolában iskolaigazgató 
(kedd) 
December 23. Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál) NNÖ elnöke 
(péntek) 

 
 

A rendezvényterven szereplő rövidítések, megjegyzések magyarázata: 
Közös rendezvény –  Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fúvószenekar, 
 Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály Általános Iskola és AMI,  
 Napsugár Óvoda képviselőiből álló csapat szervezi.  
 „z” A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges 
 „é” A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges 
 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják! 
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SHOTOKAN KARATE ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁG 

 
2010. november 14-én került 
megrendezésre Ajkán a Szövetségünk 
országos bajnoksága. Az ágfalvi karate 
csapatot 12 fő képviselte. Rendkívül 
eredményes versenyt zártunk, sok-sok 
érmet hoztunk haza.  
 
Aranyérmes: Szabó Zoltán egyéni 
küzdelemben 
 
Ezüstérmesek:  -  Szabó Dorina – Pénzes Norbert – 

Kaufmann Balázs csapat 
formagyakorlatban 11-12 éves 
kategóriában -  Tóth Barnabás – Varga Alex – Varga-
Köppel Szilárd csapat 
formagyakorlatban 9-10 éves 
kategóriában -  Szabó Dorina egyéni 
formagyakorlatban 

Bronzérmesek: -  Szabó Zoltán egyéni formagyakorlat -  Szabó Dorina egyéni küzdelem -  Bognár Dorina – Juhász Botond – 
Varga Bálint csapat formagyakorlat 
6-8 éves kategóriában -  Bognár Dorina egyéni 
formagyakorlatban 

Eredményekhez gratulálunk! 

 

E l s ő s o r : V a r g a - K ö p p e l S z i l á r d , T ó t h B a r n a b á s ,J u h á s z B o t o n d , B o g n á r D o r i n a , V a r g a B á l i n t ,V a r g a A l e xH á t s ó s o r : S z a b ó Z o l t á n , J u h á s z R i t a , H u j b e rI l d i k ó c s a p a t v e z e t ő , S z a b ó D o r i n a , P é n z e sN o r b e r t
 

 

 
Fotó: Udvardy Ferenc 
 

 
Fotó: Udvardy Ferenc 

Ágfalvi krónika 
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Gaál István 
 

Főszerkesztő: Csoltói József 
Szerkesztőbizottság: 

Böhm András, Szimon Zoltán 
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